
ANO XLVIII - Nº 118 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE: 33 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

  35.ª SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO

ORDEM DO DIA.........................................................................................03
SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................................03
PROJETO DE LEI......................................................................................03
INDICAÇÃO......................................................................................04
ATA......................................................................................................24

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA....................................................................24
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA............................................................25
PARECER......................................................................................25
PORTARIA...............................................................................32

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputada Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputada Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)
02.        Deputada Ana do Gás (PC do B)
03. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
04. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputada Daniella Tema (DEM)
07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
08. Deputado Dr. Yglésio (PROS) 
09. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
10. Deputado Edson Araújo (PSB)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

12. Deputada Mical Damasceno (PTB)
13. Deputado Neto Evangelista (DEM)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
16. Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
17. Deputado Paulo Neto (DEM)
18. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
19. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
20. Deputado Ricardo Rios (PDT)
21. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
22. Deputado Zito Rolim (PDT)

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: Deputado Zé Inácio Lula

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01.        Deputado Adriano (PV)
02.        Deputado César Pires (PV)

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Detinha (PL)
03.        Deputado Duarte Júnior (Republicanos)
04.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL) 
05. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
06. Deputado Hélio Soares (PL)
07. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado 
Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

01.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
02.       Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
04.       Deputado Roberto Costa (MDB)
05.       Deputada Wendel Lages (PMN)

Deputado Rafael Leitoa



  2       QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda
 REUNIÕES:

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares
REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021 3
ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA – 07.07.2021- (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO  DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

1. PROJETO DE LEI Nº 298/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITI-
VOS DA LEI Nº 7.765/2002, QUE REGULA O TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - TARF E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORAVÉL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
013/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COS-
TA,  QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“JOÃO DO VALE” A MAVAM - MUSEU DA MEMÓRIA AUDIO-
VISUAL DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORAVÉL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 255/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, SENHOR ADILSON MACHA-
DO, SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS 
PELOS QUAIS HÁ TERCEIRIZADOS OCUPANDO VAGAS DE 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE, EM CLARA 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO. INDEFERIDO, O AUTOR 
RECORREU DA DECISÃO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 254/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, AO DIRETOR PRESIDENTE DO HOSPI-
TAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM, SOLICITANDO 
A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELO ENTE 
PÚBLICO, EM ESPECIAL DOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, 
ANESTESIA E NEUROLOGIA, COM O FIM DE ATENDER DE-
MANDA DE SERVIÇOS MÉDICOS, BEM COMO CERTIFIQUE 
QUITAÇÃO COM OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS DAS FATU-
RAS, NOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS. TRANSFERIDA A 
VOTAÇÃO, POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE PARA A 
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA, COM O VOTO CONTRÁRIO 
DA DEPUTADA DRª. CLEIDE COUTINHO. 

5. REQUERIMENTO Nº 266/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO GO-
VERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRE-
TÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV), SENHOR DIEGO 
GALDINO, INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO DE 
AUDITORIA DO SORTEIO REALIZADO PELO GOVERNO DO 
ESTADO DENOMINADO “DOSE PREMIADA” E QUEM ESTÁ 
REALIZANDO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DO MESMO 
PELA CAIXA E MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia seis de julho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Da-

masceno.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Dou-
tora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henri-
que Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Rober-
to Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal 
e Paulo Neto. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Declaro aberta a Sessão Remota (lê Ata). 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 335 / 2021

Declara de Utilidade Pública Esta-
dual o Instituto Internacional – AVANTT. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de Utilidade Pública Estadual o Instituto 
Internacional – AVANTT.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O Instituto Internacional – AVANTT, situado na cidade de São 

Luís, Estado no Maranhão, à Rua Almeida Garrett, n° 04, quadra 033, 
n 4-a, bairro Coroado, CEP: 65.042-145.  É uma instituição sem fins 
lucrativos e de características filantrópicas, com duração por tempo in-
determinado, com jurisdição e atuação em todo Estado do Maranhão, 
fundada em 16 de maio de 2013.

Tem por objetivo dar assistência à carência humana em suas mais 
diversas fases, promover a inserção dos membros nas Políticas Públicas 
de Direitos Humanos que são direitos básicos que assistem os cida-
dãos, desenvolvendo parcerias, projetos, programas e realizando cursos 
profissionalizantes, assegurando, fiscalizando e assessorando o cumpri-
mento dos Direitos Humanos dos cidadãos.

Uma das principais funções do instituto é prestar serviços de 
apoio e assistência a comunidade, com cursos e atividades direcionadas 
a arte, segurança, cultura, educação, saude, esporte e lazer.

Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos no-
bres pares, para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 2065 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Ribamar Fiquene-Ma. 

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2066 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Campestre do Maranhão. 

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2067 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na travessa da rua 13 com a 
avenida 3, no bairro da cohab anil, nesta cidade.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2068 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, solicitando a construção de um viva do Ipase de 
baixo.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário a constru-
ção de um viva do Ipase de baixo. Com a finalidade de atender a popu-
lação, considerando a existência da praça da roxinha com sua relevância 
histórica, cultural, e lazer, localizada na rua João Castelo, é uma das 
principais áreas de lazer do bairro do Ipase de baixo

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2069 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, solicitando serviços de reconstrução da via de 
acesso a comunidade de Tajaçoaba.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude do aumento de chuva nesse período 
causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Cumpre mencionar que devido às fortes chuvas, a aproximada-
mente seis meses aquela comunidade corre o risco de ficar isolada devi-
do a erosão causada pelo rio santa barbara em sua única via de acesso.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2070 /2021 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente seja 
encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando o aumento do efetivo policial no bairro do 
Tirirical, nesta cidade.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário o aumento 
do efetivo de policial para ronda no bairro da Tirirical, com propósito 
de reforçar o policiamento da área, pois, segundo relato dos moradores, 
os casos de criminalidade aumentaram no local, causando significativa 
insegurança.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2071 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente seja 
encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando o aumento do efetivo policial no bairro do São 
Cristóvão, nesta cidade.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário o aumen-
to do efetivo de policial para ronda no bairro do São Cristóvão, com 
propósito de reforçar o policiamento da área, pois, segundo relato dos 
moradores, os casos de criminalidade aumentaram no local, causando 
significativa insegurança.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2072 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente seja 
encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando o aumento do efetivo policial no bairro do Jardim 
America, nesta cidade.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário o aumento 
do efetivo de policial para ronda no bairro da Jardim America, com 
propósito de reforçar o policiamento da área, pois, segundo relato dos 
moradores, os casos de criminalidade aumentaram no local, causando 
significativa insegurança.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2073 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente seja 
encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando o aumento do efetivo policial no bairro do 
Janaina, nesta cidade.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário o aumento 
do efetivo de policial para ronda no bairro da Janaina, com propósito 
de reforçar o policiamento da área, pois, segundo relato dos moradores, 
os casos de criminalidade aumentaram no local, causando significativa 
insegurança.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2074 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Travessa 
Talismã, Nova Terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2075 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Travessa 
33, residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2076 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na Travessa 
Talismã, Nova Terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2077 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica da Av. Tra-
vessa 15, residencial Nova terra, São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
a situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os 
moradores e quase inexistente e é de extrema importância a intervenção 
do poder público, inadiável. e urgente.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2078 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua das Palmeiras, Bairro 
Piçarreira, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2079 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua da salina, Bairro São 
Raimundo, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2080 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua 19 de abril, Bairro São 
Raimundo, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2081 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Imperatriz, Bairro Pi-
çarreira, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2082 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Rua do poço, Bairro Piçarreira, 
São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2083 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021 7
promover a pavimentação asfáltica Rua Mirititiua, Vila manguei-
rão, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2084 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa São Judas Tadeu, 
bairro São Raimundo, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2085 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Travessa Nonato Silva, Bairro 
Piçarreira, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2086 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Victor Malheiros, 
Bairro São Raimundo, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2087/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a CO-
VID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, promoven-
do, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos órgãos 
de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2088/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando identificar eventuais imunizantes 
contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, 
promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução 
aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2089/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando identificar eventuais 
imunizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se 
na aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2090/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2091/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2092/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando identificar eventuais imu-
nizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na 
aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2093/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando identificar eventuais 
imunizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se 
na aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2094/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando identificar eventuais imu-
nizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na 

aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2095/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão, o Senhor André dos Santos Paula, solicitando subs-
tituição da tampa de bueiro na Avenida Daniel de La Touche no 
trecho próximo aos Correios.

A permanência de bueiros sem tampa é perigosa para transeuntes 
e veículos, além de possível causa de acidentes. No local há um bueiro 
aberto, posto falta de tampa, conforme fotografia colacionada, justifi-
cando a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2096/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2097/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando identificar eventuais imunizantes 
contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, 
promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução 
aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2098/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando identificar eventuais imu-
nizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na 
aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2099/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder 
Lopes Aragão, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2100/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando identificar eventuais imu-
nizantes contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na 
aplicação, promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de 
devolução aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2101/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2102/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Eduar-
do Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos, o Senhor David Col Debella, solicitando adotar medidas para 
retomada da obra na Av. da Paz, ao lado da La Casa de Pizza no 
Parque Shalon.

Ocorre que a referida obra não foi concluída e nos últimos dias 
diversos veículos caíram em uma cratera resultante da paralisação su-
pracitada. Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2103/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2104/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a CO-
VID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, promoven-
do, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos órgãos 
de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2105/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fer-
nandes Ribeiro, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2106/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2107/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora Maria Sônia 
Oliveira Campos, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2108/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2109/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando identificar eventuais imunizantes 
contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, 
promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução 
aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2110/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2111/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia Lí-
bia Barros Costa, solicitando identificar eventuais imunizantes contra 
a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2112/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando identificar eventuais imunizantes contra a 
COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, pro-
movendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução aos 
órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2113/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, solicitando identificar eventuais imunizantes con-
tra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, 
promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução 
aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2114/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando identificar eventuais imunizantes 
contra a COVID-19 vencidos e, por conseguinte, abster-se na aplicação, 
promovendo, em seguida, o cumprimento do protocolo de devolução 
aos órgãos de controle. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2115 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Montes Alto-MA.     

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 06 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2116 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua da salina, Bairro São Raimundo, São José de Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2117 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
na Travessa São Judas Tadeu, bairro São Raimundo, São José de 
Ribamar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2118 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor An-
derson Lindoso, Secretário de Estado da Cultura (SECMA), no sen-
tido de que adotem providências para aprovação do Projeto de Lei de 
Incentivo à Cultura denominado I SEMANA CULTURAL SAMUEL 
BARRETO, que deverá ocorrer entre no mês de Outubro do corrente 
ano na cidade de Pedreiras/MA.

O referido projeto, encaminhado à SECMA através do Ofício 
026/2021 tem como proponente a Sociedade Artística e Cultural Beto 
Bittencourt e consiste em manter vivo o legado deste grande e reco-
nhecido poeta pedreirense com a realização de apresentações culturais 
em diversos espaços da cidade, inclusive prevendo palestras em escolas 
públicas e particulares de Pedreiras e da vizinha Trizidela do Vale, lo-
cais por onde militou o poeta, escritor, historiador, radialista, professor 
e agitador cultural Samuel Barreto. 

Samuel foi presidente da Academia Pedreirense de Letras – APL 
e deixou como legado um vasto acervo literário: SOS Libertação (poe-
sias - 1997), A Rua da Golada e Sua Identidade (crônicas - 2009), Ca-
derno de Passagem (poesias - 2013), Versos Cinzentos (poesias – 2015) 
e O Paraibano: do submundo para a vida (Cordel-2018).

Sua morte deixou uma lacuna impreenchível, não só para seus 
conterrâneos pedreirenses, mas também para o Maranhão, que perdeu 
um de seus mais aguerridos ativistas culturais, um artista amplo e mul-
tifacetado, com destacada passagem pela música, poesia e dramaturgia.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado da Cultura, acolham a presente In-
dicação, empregando os meios legais pertinentes para a aprovação jun-
to à Comissão de Mérito Cultural da SECMA do Projeto da I Semana 
Cultural Samuel Barreto, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos 
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pares desta Casa Legislativa para a aprovação da referida proposição 
legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 02 de junlo de 2021. - Mandato Popular! - 
Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual 
– PT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2119 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Jef-
ferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), no 
sentido de que adotem providências para garantir com a maior brevida-
de possível, a instalação de uma unidade policial da Delegacia Especial 
da Mulher na cidade de Tutóia/MA.

Tutóia, localizada no Delta do Parnaíba ou microregião do Baixo 
Parnaíba  é uma cidade em franca expansão, tanto por seu comércio, 
mas principalmente por seu imenso potencial turístico e pesqueiro. 
Com pouco mais de 60 mil habitantes, sua maioria de mulheres, com 
indíce de desenvolvimento humano de 0,561 (IBGE/2010).

No entanto, parte da população feminina do município, tem so-
frido com o aumento da violência, agravada consubstancialmente pelo 
advento da pandemia do novo Covid-19. Essas mulheres, vítimas de 
violência, estão desamparadas, não tendo a quem recorrer quando estas 
são submetidas à violência de toda sorte, principalmente a violência 
doméstica.

Tal indicação foi provocada pelo grupo de mulheres tutoenses 
atraves do Vereador da cidade de Tutóia Fernando Amaral.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 
do Maranhão e o Secretário de Estado da Segurança Pública, acolham 
a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a 
instalação com a maior brevidade possível do pedido acima especi-
ficado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 02 de junlo de 2021. - Mandato Popular! - 
Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual 
– PT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2120/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de todas as medidas necessárias à evitar 
aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na população des-
se município, considerando, sobretudo, as diversas noticias veiculadas 
pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2121/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero 
Felipe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de todas as medidas 
necessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas 
na população desse município, considerando, sobretudo, as diversas no-
tícias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2122/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2123/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2124/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2125/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, solicitando cautela na aplicação de 
imunizantes contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2126/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2127/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando cautela na aplicação de 
imunizantes contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2128/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Di-
nho Penha, solicitando abster-se de aplicar vacinas para combate de 
infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente possam 
estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2129/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de todas as medidas necessárias 
à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na popu-
lação desse município, considerando, sobretudo, as diversas notícias 
veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2130/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Brejão, Se-
nhor Ronei Ferreira Alencar, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.
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É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 

vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2131/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando cautela na aplicação 
de imunizantes contra a COVID-19 em vista de possível perda da va-
lidade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2132/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de todas as 
medidas necessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 
vencidas na população desse município, considerando, sobretudo, as 
diversas notícias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2133/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando abster-
-se de aplicar vacinas para combate de infecções causadas pelo novo 
coronavírus que eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 

notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2134/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2135/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de todas as medidas ne-
cessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na 
população desse município, considerando, sobretudo, as diversas notí-
cias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2136/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augus-
to Furtado Cidreira, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2137/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2138/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando abster-se de aplicar vacinas para com-
bate de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente 
possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2139/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando cautela na aplicação de imu-
nizantes contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2140/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Presidente, 
eu pediria a V. Ex.ª que pudesse passar a palavra, o pronunciamento 
seguinte, em função da TI estar aqui no gabinete tentando viabilizar 
condições melhores para a transmissão. Eu lhe pediria, portanto, que 
me deixasse para um momento subsequente até a TI resolver aqui a 
questão do computador.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tudo bem, Deputado. Deputada Mical Damasceno por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa 
Diretora, Deputados e Deputados, meus queridos deputados que estão aí 
participando na sessão remota, que eu cumprimento no nome do nosso 
querido irmão na fé Deputado Edivaldo Holanda. Deus o abençoe, saúde 
para todos maravilhosamente. Meus queridos, inicialmente, deputados 
e deputadas, eu quero, mais uma vez, manifestar o meu repúdio, a 
minha insatisfação, a minha tristeza por mais um ato de intolerância 
religiosa que aconteceu em nosso estado e, dessa vez, aqui na capital, 
no bairro Vila Nova, no último dia 12 de junho. Nós só tivemos 
conhecimento na semana passada e, assim, nós agora já tomamos essa 
causa para nós e daí, então, a gente já vai acionar a justiça. Então, no dia 
12 de junho, aconteceu que, mais ou menos, 14 irmãos que pertencem 
à Assembleia de Deus da área 112 saíram para evangelizar em grupo, 
como é de costume dos evangélicos aos finais de semana. Nós saímos 
em grupo para evangelizar em bairros diferentes. A gente escolhe um 
bairro e o local, e na ida lá, a gente procura um lugar a ermo, um local 
assim desabitado. E os nossos irmãos foram evangelizar neste bairro 
e, chegando lá, ligaram o carro de som e começaram a cantar um hino. 
Depois que encerraram o primeiro hino, aconteceu que, em frente, a 50 
metros, tinha uma casa e mais nada que identificasse que lá seria uma 
casa de matriz africana. De repente, saiu lá um senhor, que para mim 
não é um cidadão de bem, que é mais conhecido como João Curador, 
saiu de lá e foi até os irmãos e disse: “Saiam daqui, senão, eu vou cravar 
vocês de bala”. E daí os irmãos começaram já a se organizar, viram que 
ele estava cheio de cão, de demônio. Quando ele voltou para dentro da 
casa lá de matriz africana, quando ele voltou, já veio com várias pessoas, 
incentivando aquelas pessoas a agredirem os irmãos. E daí então, assim, 
ele tem essa... como ele é corajoso, um cabra desses. Na hora, se a 
opinião dele, como depois ele disse nas lives, que os irmãos tinham ido 
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lá para fazer badernar, para bagunçar o horário dele, que eles estavam 
lá numa sessão, por que ele não acionou a polícia, já que ele é cidadão 
de bem? O que ele fez? Veio de lá, Deputado César Pires, ele veio de lá 
com um produto, com uma garrafa com um produto inflamável e jogou 
nos irmãos, também tentando acender o isqueiro, porque ele disse que ia 
atear fogo nos irmãos. Teve uma irmã na qual, infelizmente, o produto 
ainda chegou a pegar nos olhos e ficou praticamente cega, mas, graças 
a Deus, que mais lá na frente uma pessoa teve misericórdia e deu uma 
água para ela lavar os olhos, mas ficou com queimação. Quem apanhou, 
apanhou. Eu sei que nós temos agora provas reais, nós temos todo o 
material, ele tem um vídeo falando que ele agrediu, que ele botou para 
correr e que, da próxima vez, ele vem e que traga um saco cheio e um 
saco vazio. O que esse indivíduo tem e o que ele quis dizer com isso? 
Esse bandido chamado João Curador? O que esse bandido quer dizer 
com isso? Então, nós não vamos deixar parada essa questão. Eu quero 
aqui chamar a atenção de todos os irmãos evangélicos, eu fui eleita 
para isso, represento o segmento evangélico e estou aqui representando 
todo o povo, mas questão de bandeiras, eu tenho minhas bandeiras 
e eu sei o que eu defendo. Eu sei. Eu vim aqui por uma causa, para 
defender nossos valores, nossos princípios cristãos. E esse homem mais 
conhecido como João Curador fez mal, ele simplesmente atrapalhou a 
liberdade que temos de culto, e nós não vamos ficar parados porque isso 
não é a primeira vez que ele faz, ele já fez isso outras vezes, mas agora 
ele mexeu com os assembleianos, e a Assembleia de Deus hoje tem 
representante, viu, Senhor João Curador? Eu quero dizer para encerrar, 
Senhor Presidente, eu não costumo me estender, que eu venho sendo 
bombardeada pelos os LGBTQIA+, pelos gays, olha e não estou nem 
aí pelo os que vocês pensam, pode me esculhambar e fazer o que vocês 
quiserem em rede social, eu não represento vocês, a questão da bandeira 
de vocês não é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz, eu não estou 
nem aí, vocês podem fazer o que quiserem. Quando eu fui contra o 
projeto de lei do nosso querido amigo Adelmo Soares, que eu respeito, 
o projeto de lei, porque ele adentrou, deu entrada, um prosseguimento 
no projeto que eu pedi para ele não dar mais entrada, o que acontece? Eu 
estava falando que nós já somos amparados pela Constituição Federal, 
não existe outro gênero, existe um gênero masculino e feminino. 
E para que vir defender minorias? E essa é a minha indignação aqui 
quando tiver esses projetos aí e pensem bem, meus irmãos, meus nobres 
deputados e deputadas, quando for colocar projeto lei que vão contra os 
princípios cristãos. Os cristãos em 2032 serão a maioria, vamos fazer 
essa reflexão, vamos analisar bem, porque vem reeleição, eleição para 
quem também pensa em concorrer às eleições em 2022... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - E essas 
são as minhas palavras, Senhor Presidente, agradeço oportunidade, 
mais uma vez. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes e em seguida 
chamarei o Deputado Luiz Henrique Lula.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor 
Presidente, não entendi, sou eu ou o Lula?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É V. Ex.ª. V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Que Deus nos abençoe, nessa manhã linda, maravilhosa, 
onde estamos aqui tendo a oportunidade de voltarmos, desde a 
semana passada, aos nossos trabalhos presenciais, e assim termos 
uma convivência mais estreita, podermos discutir o Maranhão, 
pessoalmente, olho no olho, com as diferenças necessárias, como foi 
muito bem colocado aqui pela Mical, mas o importante é que estaremos 
aqui juntos, tendo a oportunidade de estar frente à frente um com outro. 
Senhor Presidente, quinta-feira passada, dia 1º deste mês, nós, Antônio 
Pereira, Deputado Estadual, Governador Flávio Dino, Governador 
do Estado, Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, e lá encontramos, lá em Imperatriz, o Deputado Marco 
Aurélio, nós estivermos ali juntos com o Governador, na caravana 

do Governador Flávio Dino, para fazermos algumas visitas, e o 
Governador dar a ordem de serviço em algumas obras importantes e 
estruturantes para aquela região. Primeiro, nós estivemos, junto com 
prefeitos, lideranças, professores da Universidade da UEMASUL, da 
Universidade Estadual do Maranhão do Sul, e estivemos entregando, 
o Governador entregou, para cumprir a sua função social, um prédio 
grande, lindo, bem terminado, bem-acabado da UEMASUL que, na 
realidade, era uma expectativa e um pedido da juventude universitária 
de Imperatriz. Esse prédio, Deputado César Pires, V. Exa. que foi 
reitor já dessa universidade, é um prédio que fica de frente ao prédio 
original ou originário da UEMA, do outro lado da rua. Apenas a rua os 
separa, ou os une. E esse prédio foi entregue com todas as pompas e 
as autoridades ali presentes para que sirva e cumpra sua função social. 
Acho de grande importância o trabalho que a UEMASUL está fazendo 
com os jovens ali de Imperatriz e transformando aquela, como eu 
sempre disse, que Imperatriz seria e está sendo já um polo de ensino 
superior. A UEMASUL vem fortalecer esse potencial daquela grande 
cidade que é a cidade de Imperatriz no Maranhão. Então eu quero 
agradecer ao Governador Flávio Dino, às autoridades ali presentes, ao 
Clayton Noleto que fez essa construção, essa reforma. E quero dizer 
aqui que está tendo uma conversa, abriu-se uma conversa que pode ter 
êxito no sentido, Presidente Othelino, da rua que separa os dois prédios 
que ela possa ser interditada, transformando ali aquele espaço da rua 
de 100 metros por, talvez, 10, 12 metros de largura, transformando 
também numa área interna ali da UEMASUL. O Prefeito Assis tem 
sido sensível a essa questão. Claro que trará transtornos para o trânsito, 
porém será um grande ganho para o ensino superior de Imperatriz. Isto 
foi colocado à mesa e está sendo discutido entre o Governo do Estado 
e o governo municipal de Imperatriz. Também naquela tarde/noite, 
Senhor Presidente, o Governador deu ordem de serviços, e lá tínhamos 
prefeitos, vários prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Os prefeitos, eu 
quero citar aqui o Vilson, do ex-prefeito, Vilson, de João Lisboa, dos 
ex-prefeitos Jairo Madeira, Edilomar, vereadores, lideranças políticas. 
E o Governador assinou para cinco cidades ordem de serviço  de 
grandes obras estruturantes. Obras de cunho social, de cunho ambiental 
que, com certeza, trará mais desenvolvimento, entretenimento ao povo 
daquela região. Os cinco municípios contemplados desta feita foi o 
município de Vila Nova dos Martírios, o município de João Lisboa, 
o município de Davinópolis e mais dois outros municípios que foram 
contemplados com obras também estruturantes importantes, o município 
de Açailândia, para aquela região. Parque, um parque ambiental em 
Vila Nova, uma grande praça educativa, uma praça de esporte, tudo 
junto. Eu diria até um parque ambiental também em João Lisboa com 
o nome que nós propusemos de Sávio Dino, que é o pai do Governador 
e que foi um homem que foi prefeito por duas vezes em João Lisboa, 
foi deputado estadual e que merece essa homenagem. Mas, mais 
que isso, eu quero aqui registrar pedindo aqui a V.Exa. apenas mais 
um minuto. Nós tínhamos uma visita às obras do Socorrão, que está 
sendo construído nesse governo lá em Imperatriz. Obra pela qual eu 
lutei muito desde o meu primeiro mandato e que estou vendo agora ser 
realizada a um pedido nosso ao governo do Estado do Maranhão. Tenho 
trabalhado e lutado politicamente para ver essa obra concluída, mas não 
fizemos a visita à obra porque o governador, do alto da sua fraternidade, 
da sua solidariedade, trocou a data, porque, naquele dia, estava 
acontecendo o sepultamento do ex-prefeito Roney, de São Francisco 
do Brejão. Também, por uma questão de respeito à classe política e aos 
companheiros políticos daquela região, eu, o governador e o Clayton 
Noleto estivemos em São Francisco do Brejão para fazer uma visita à 
família, aos amigos, à classe política e à sociedade de São Francisco 
do Brejão, que ficou extremamente abalada com a morte prematura 
de um prefeito que foi eleito há seis meses e tinha apenas 48 anos de 
idade. Realmente, uma comoção na cidade. E o governador, vendo isso, 
foi até São Francisco e fez lá, na Assembleia de Deus, onde ele estava 
sendo velado, uma visita à sociedade, à família, à classe política e, 
portanto, demonstrando a sua fraternidade e a sua solidariedade. Senhor 
Presidente, o mais importante é que tenho mais cinco municípios, daqui 
a 15 ou 20 dias...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Conclua, Deputado Antônio.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Estou 

concluindo. Daqui a 15 ou 20 dias, estaremos de volta à Região 
Tocantina para dar a ordem de serviço de obras também importantes, 
estruturantes para outras cinco cidades daquela região. Portanto, esse 
é o nosso trabalho. Estamos diuturnamente trabalhando em favor 
daqueles que nos colocaram aqui, dos maranhenses. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Deputado Luís Henrique Lula da Silva.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Bom dia a todos os deputados e deputadas, bom 
dia a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Presidente, o motivo 
da minha fala aqui se dá em função de uma agenda que cumprimos, na 
última quarta-feira, no Palácio dos Leões, no Salão de Artes, convocados 
que fomos pelo Senhor Governador para participar do ato solene de 
assinatura do termo de doação de bloquetes para algumas cidades do 
Maranhão, dentre as quais eu tive a honra de ser testemunha e de assinar 
o terno de doação à cidade de Senador La Roque, dentre outras cidades 
que foram contempladas. O que me faz vir à tribuna da Assembleia 
é para elogiar esse programa da Secretaria Justiça Judiciária do 
Maranhão, elogiar o caráter inclusivo dessa medida, elogiar a geração 
de renda que essa indústria de bloquetes provoca no estado a partir dessa 
iniciativa e desse programa do governo estadual. Congratular-me com 
o governador e com o povo do Maranhão, porque nós temos finalmente 
na gestão penal do Estado de triste lembrança e memória, um programa 
inclusivo, um programa que ressocializa a nossa comunidade prisional. 
Um programa que estabelece inclusive, dentre as várias alternativas que 
são desenvolvidas hoje, desenvolve além desse programa da indústria 
de bloquetes, outras indústrias, como a marcenaria, como a indústria 
de fabricação de bolas e tantas outras que existem hoje nesse programa 
de ressocialização. Elogiar o Governador, Secretário Murilo, por essa 
iniciativa, iniciativa que humaniza o ambiente penitenciário do Estado. 
Que espalha geração de renda no Estado, que contempla as famílias 
com o trabalho digno que por quem encontra-se por erros cometidos, 
que se encontra em processo carcerário. Tive agora, por exemplo, em 
Tutóia, que é uma das cidades que provavelmente será inserido, será 
construído, será implementado esse processo de industrialização de 
bloquete. Tutóia também que esse Deputado irá fazer uma indicação 
e requerer junto à Secretaria de Segurança e  à Delegacia da Mulher. 
Porque é uma cidade turística, é uma cidade que tem grandes apelos, 
tem uma população flutuante, é uma cidade referência na Região do 
Semiárido maranhense pelo turismo, pelo seu litoral belíssimo, onde 
estão inseridos inclusive os pequenos lençóis. Eu tive o prazer de 
estar lá com o Cristian Noronha, que é assessor da Prefeitura, com o 
companheiro Zé Ovídio, que é o Secretário de Pesca, porque Tutóia 
também além esse apelo turístico tem um apelo pesqueiro, indústria 
pesqueira é muito forte em Tutóia. E nós iremos também fazer a 
indicação no sentido de que haja essa Delegacia da Mulher, que é um 
anseio da população de Tutóia, por tudo isso que ela representa, com 
esses apelos todos que tem, para que, o mais breve possível, o Secretário 
Jefferson Portela possa atender esse pleito. De igual modo a Defensoria 
Pública, é um apelo que faremos também por indicação parlamentar, 
para que essa Defensoria Pública chegue no território de Tutóia, 
chegue na cidade de Tutóia em função do que a cidade representa, da 
importância que a cidade tem para a economia do Estado, para a cultura 
do Estado para tudo aquilo que o Estado precisa com essa diversidade, 
que é o Estado do Maranhão com esses diferentes apelos que o Estado 
tem no seu mosaico cultural, no seu mosaico, digamos assim, dos 
diferentes ecossistemas que o Maranhão tem, o Maranhão tem tudo, 
tem florestas, tem lençóis, tem entrâncias, tem cerrado, tem sertão, o 
Maranhão tem muita beleza e muita potencialidade e ainda bem que 
esse Governo tem agido nessa perspectiva de colocar o Maranhão nesse 
eixo. O Maranhão tem um dos maiores portos do mundo. E é nessa 
perspectiva que nós ficamos felizes, especificamente com essa agenda 
em que compareci ao Palácio dos Leões  convidado pelo Governador 
, para poder acompanhar mais uma etapa desse termo de doação que 

envolve bloquetes para a pavimentação de ruas nas diferentes  cidades 
do estado. Particularmente, irei fazer também gestões  junto ao Governo 
para que algumas cidades com as quais tenho relação, Nina Rodrigues, 
Urbano Santos, Belágua, Açailândia, Pedreiras, Riachão, Coelho Neto, 
Ribamar, Buriti, Alcântara, principalmente os povoados de Alcântara, 
já que nós temos o tombamento histórico na sede, para que esses 
bloquetes cheguem a essas cidades e melhore a qualidade de vida do 
povo. É isso, Presidente, muito obrigado, bom dia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
-  Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos. Posso. 
Permutando,  então, com o Deputado Marcos Caldas. Deputado Marcos 
Caldas, Vossa Excelência tem cinco minutos. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) -  Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o 
meu bom dia a todos, todos nossos ouvintes, a imprensa e todos os 
nossos companheiros do Maranhão. Senhor Presidente, mais uma 
vez, eu venho aqui até essa tribuna, para parabenizar o nosso Senador 
Weverton, que vem fazendo um belíssimo trabalho no nosso Maranhão. 
Ele não se cansa de entregar no Maranhão suas emendas parlamentares 
e a execução de muito trabalho na nossa terra querida. Neste domingo, 
eu estive com nosso Senador no município de Buriti Bravo. Lá estava 
o Senador junto com a Prefeita Luciana Leocádio, também estava 
presente o Deputado Roberto Costa, o Deputado Juscelino Filho, o 
Secretário Jefferson Portela, o Diretor do DETRAN, Dr. Francisco 
Nagib e inúmeros deputados prestigiando esse evento em que a Prefeita 
entregou o posto avançado do DETRAN junto com o Secretário 
Jefferson Portela e com o Diretor Francisco Nagib. E o Senador se fez 
presente. Ele também entregou praça, a Secretaria de Ação Social e 
muitas obras naquele município. Mas também lá o Senador levou de 
suas emendas quinhentos mil para a saúde e um milhão em asfalto para 
aquele município, município que há muito tempo necessitava e que 
precisava de um apoio. E, pela primeira vez, um senador de mandato 
foi àquele município levar uma parte das suas emendas parlamentares 
para que o município receba os benefícios, mostrando para que que 
um senador serve no Brasil. Pela primeira vez, nós temos um senador 
andando nas cidades depois de eleito, e olha que ainda faltam quase sete 
anos para acabar o mandato de senador do Senador Weverton, mas, desde 
que assumiu o mandato, voltou a percorrer todo o Maranhão. Ontem, 
por exemplo, ele entregou o caminhão frigorífico para o município de 
Santa Luzia, para a Prefeita França do Macaquinho. Transporte que 
vai ajudar a agricultura naquele município, onde os agricultores não 
têm como transportar seus alimentos, mas que agora vão ter, também 
doado pelo Senador Weverton. Ontem também participei, junto com o 
Senador, o presidente da Famem e alguns deputados, alguns prefeitos, 
como o prefeito de São Bernardo, João Igor, da entrega de quatro 
kits, incluindo um carro para cada município, para os municípios de 
Bequimão, Santo Amaro, São Benedito do Rio Preto e Peri Mirim. Esse 
kit que vem o carro, o computador, a geladeira, a impressora para que 
os conselhos tutelares possam trabalhar para proteger nossas crianças 
e nossos adolescentes. Isso já faz parte da rotina do Senador Weverton 
pelo Maranhão. Já foram mais de 65 kits de carros desses doados para 
os municípios. Há poucos dias, eu estive com ele em Caxias, onde ele 
entregou sete carros dos dez que estavam ali presentes. Mais de 180 
municípios do Maranhão já receberam ajuda e emenda do Senador 
Weverton em menos de dois anos de mandato. Antes, ninguém via isso, 
nós não sabíamos nem o que era feito com as emendas dos senadores, 
mas agora o povo é só dizendo: “Ele é senador mesmo?”. Porque ficam 
admirados de ver um senador andando nos municípios do Maranhão, 
Deputado Hélio, fora de eleição. Pela primeira vez no Maranhão, 
nós estamos levando obras para todo o município como é a obra do 
Hospital do Amor, em Imperatriz, que vem aí uma obra de mais de R$ 
40 milhões para as mulheres, para aquelas pessoas que não tinham onde 
tratar câncer, mas que agora vão ter com duas carretas para percorrer 
o Maranhão. Agora lutando para trazer para Pinheiro o Hospital do 
Amor para tirar esse fluxo de São Luís e distribuir a cura em todo o 
Maranhão. Em 2030, segundo os estudiosos, de cada duas pessoas que 
morrerem no Maranhão, no Brasil, uma vai ser de câncer. O Deputado 
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Ciro também tem nos acompanhado, esteve com a gente lá em Buriti e 
está vendo de perto. O seu pai já foi prefeito e nunca recebeu emenda 
de Senador. Pela primeira vez, ele está vendo na história do Maranhão 
um senador trabalhando em benefício do povo do Maranhão. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados, todos que acompanham esta Sessão. Eu venho também 
reforçar, destacar algo muito importante, uma agenda do Governo do 
Estado, na nossa querida Imperatriz, na última quinta-feira. Deputado 
Antônio já destacou, estava presente, muito entusiasmado e faço 
questão de destacar a grandeza daquele, e diria até um ato histórico, algo 
muito forte que consolida de vez o sonho de uma universidade própria, 
autônoma, forte da nossa Região Tocantina. A UEMASUL criada há 
poucos anos, contemplando um sonho de toda nossa região, acolhido 
pelo Governador Flávio Dino  e que tive muita honra em ser relator do 
Projeto de Lei que a criou nesta Casa, como também fui o relator do 
Projeto de Lei que criou o curso de Medicina, estrutura administrativa 
do campus de Estreito, acompanhei desde o embrião deste sonho e sou 
testemunha do apoio do Governador Flávio Dino e de todo o Governo. 
A universidade foi criada e, de repente, quem pensava que a separação 
da UEMA poderia fazer mal a UEMASUL pôde testemunhar o quanto 
valeu a pena. A universidade foi credenciada no Conselho Estadual 
de Educação. As reformas e construções e edificações de prédios que 
garantiram melhor comodidade, melhor qualidade aos cursos, concurso 
para professores, ampliação nas bolsas de pesquisas, restaurante 
universitário e popular, foram conquistas que consolidaram de vez 
a nossa universidade. Agora em andamento o projeto Caminhos do 
Sertão, que vai levar centros especializados de formação de professores 
a vários municípios da região. Quero destacar aqui, além de ter 
reformado totalmente o campus central da UEMASUL, em Imperatriz 
da Godofredo Viana, o Governo do Estado está concluindo o Centro de 
Ciências Agrárias. Um investimento grandioso, vultuoso ali perto do 
conjunto Vitória, no Colina Parque. E esse Centro de Ciências Agrárias 
irá pôr fim a uma demanda histórica desde que foi criado, por exemplo, 
o curso de Veterinária que precisava de uma área especializada para 
prática acadêmica, para o curso de Agronomia, para o curso de 
Engenharia Florestal, vem realizar todo um sonho de uma comunidade 
acadêmica. O curso de Medicina que foi criado pela universidade, faço 
questão de parabenizar a reitoria, com todos os membros, pró-reitoras, 
professores, estudantes. O curso de Medicina que já vai para o terceiro 
período, está funcionando muito bem, com qualidade, com demanda 
enorme de estudantes que querem entrar nessa universidade. O Governo 
do Estado criou o Campus de Estreito em parceira com a Prefeitura 
na gestão do Prefeito Sissi. Avançou em Açailândia com a reforma 
do Campus e, ainda mais, está avançando para a implantação de um 
novo curso, que é o curso de Direito, atendendo uma demanda histórica 
da população. E agora o que aconteceu na última quinta-feira é algo 
histórico: o Governo do Estado adquiriu o prédio da antiga faculdade 
Fama, bem em frente ao prédio da UEMASUL. Esse prédio, Presidente, 
tem mais de 80 salas de aulas, além de todos os outros equipamentos 
de laboratórios, de auditórios. Esse prédio vem, de verdade, resolver 
os problemas de hoje e também de manhã que teriam se não tivesse 
uma solução. Se o Governo, por exemplo, quisesse falar: Nós vamos 
construir um novo prédio e lançasse essa obra para ela ficar pronta em 
dois, três, quatro anos, seria algo que iria contemplar as expectativas 
das estudantes para o futuro. O que o Governador Flávio Dino fez foi 
trazer uma situação do futuro para o presente, resolver problemas de 
agora e problemas que teriam no futuro hoje. Antecipou a realização do 
sonho dessa universidade. Surpreendeu a muitos que jamais esperavam 
que, num momento tão difícil de crise, de pandemia, o Governo teria 
essa ousadia para fazer um investimento tão forte. E eu, como filho 
dessa universidade, graduado em matemática nessa universidade, que 
devo muito a essa universidade, de todas as realizações profissionais e 
até a compreensão da nossa região do nosso estado foram formadas ali 

junto com o povo. Eu faço questão de agradecer, Presidente. Agradecer, 
de reconhecer a luta, a determinação, a prioridade que o governo Flávio 
Dino dá a essa universidade. Estamos muito felizes. Muitas outras 
lutas virão.  Estaremos sempre apoiando todas as iniciativas que levam 
ao fortalecimento, à consolidação e à estruturação mais forte dessa 
universidade. Faço questão de parabenizar ainda a atuação do Secretário 
de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, que teve um papel decisivo 
nessa articulação, nesse encaminhamento que traz essa grande solução, 
porque a UEMASUL não é só a universidade do presente, mas ela é 
também a universidade do futuro. Viva a UEMASUL! Viva o Maranhão!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO -  
Deputado Adelmo Soares por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, demais queridos deputados e deputadas, 
usar esta tribuna mais uma vez para parabenizar o Governador Flávio 
Dino pela condução da maior força política do estado do Maranhão. 
Mais uma vez, ontem, o governador reuniu todos os partidos e colocou 
o seu nome para disputa do Senado Federal. É claro que todos nós 
estamos muito otimistas porque o Senado Federal ganha e muito em 
qualidade ao ter um senador à altura do Flávio Dino. Fico muito feliz. 
Quando foi deputado federal, foi por consecutivas vezes o melhor 
deputado federal da Câmara Federal. E, é claro, não tenho nenhuma 
dúvida, depois de ocupar o cargo de governador e ter feito um grandioso 
trabalho neste estado, diante das maiores dificuldades, o governador 
se mostrou íntegro, reto e, acima de tudo, comprometido com o 
desenvolvimento do nosso estado e, principalmente, com aqueles que 
mais precisam. Então, quero aqui de já dizer que estamos juntos com 
o Governador Flávio Dino em mais uma luta que se aproxima no ano 
que vem, para que ele seja o representante do Maranhão no Senado 
Federal. Mas é claro que eu não poderia, neste momento, deixar de 
falar da nossa querida Princesa do Sertão, a nossa Caxias, que ontem 
completou 185 anos de emancipação política. Eu preciso dizer que para 
lá destinei minhas emendas, não só para lá, mas para todo o Maranhão, 
mas, principalmente, para Caxias. Já mandamos uma ambulância 
para o Hospital Macrorregional, colocamos asfalto em três bairros: 
Antenor Viana, Peso Duro e Capão, ajudamos a implantar o hospital 
de campanha que está lá funcionando e salvando vidas. Além disso, 
distribuímos cinco mil cestas básicas para aquele município a fim de 
ajudar neste momento de pandemia. Estamos agora reformando a Praça 
da Família, que é uma emenda parlamentar nossa no bairro da Cohab. O 
Centro da Juventude, o primeiro no interior do Maranhão, será instalado 
em Caxias, deputado, meu querido companheiro Hélio Soares. Assim 
também como a reforma e a cobertura do ginásio de esporte do 2º BPM 
e a construção do tão sonhado parque ambiental foram proposições 
nossas junto ao Governador Flávio Dino. Melhoramento das ruas, a 
implantação do projeto Quintais Produtivos, onde aproximadamente 150 
famílias, em três bairros, receberão quintais produtivos para que possam 
ter uma melhor qualidade dos seus alimentos, segurança alimentar e do 
excedente fazer a comercialização, porque vamos implantar as feiras da 
agricultura familiar naquele município. A reforma do Colégio Santos 
Dumont, um sonho de toda a comunidade do bairro Seriema, do Alto 
do Ipem, do São Francisco, enfim, de toda uma região, está lá a reforma 
do Colégio Santos Dumont. Ao mesmo tempo agradecer ao Governador 
pela implantação do Restaurante Popular, que vai dar mil refeições, por 
dia, à população de Caxias. A Beira Rio, uma obra conquistada pelo 
querido amigo Secretário de Estado Catulezinho, do Turismo, que vai 
implantar a Beira Rio, em Caxias. Desta forma, são obras concretas 
e realizações concretas do Governo Flávio Dino para a população de 
Caxias. Por isso que, em Caxias, o Governador sempre tem mais de 
65% de aprovação no seu Governo, porque são ações concretas, firmes 
e fortes. Eu não poderia dizer e passar sem comemorar os 185 anos de 
emancipação política da nossa querida Caxias, sem falar dessas obras 
e dizer ao nosso povo, estamos juntos, vamos continuar plantando o 
desenvolvimento, vamos construir a nossa Caxias, verdadeiramente, 
com muito mais obras, com muito mais ações, porque o Governador 
Flávio Dino faz questão de enaltecer onde ele passa, o berço político do 
Governador é a cidade de Caxias. Por isso, eu só tenho a agradecer ao 
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líder político Flávio Dino que nos ajuda a desenvolver o nosso Estado 
e que sempre tem um olhar diferenciado para a Princesa do Sertão que 
completou 185 anos sendo a melhor cidade do Maranhão. Que Deus nos 
abençoe hoje e sempre! É só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Doutor Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Muitas vezes, as pessoas 
dizem que a Justiça é lenta, mas a gente não imagina que é tão lenta 
quanto tem sido em relação a essa pauta dos cartórios. A gente já 
conhece a dificuldade que o Judiciário tem muitas vezes em relação 
a esses delegatários de função pública tão específica e tão cara à 
população, principalmente nesses negócios imobiliários, não custa 
nada a gente lembrar que tem cartório que fatura mais de um milhão 
de reais, por mês, tem CPF, aqui no Maranhão, que fatura mais de um 
milhão de reais, por mês, Deputado César, e que, lamentavelmente, 
ainda hoje está fora da questão aí do concurso público para serventia 
extrajudicial, infelizmente. Nós entramos com uma ação popular e 
desde 30 de março, pasmem vocês, os autos dessa ação estão conclusos, 
parados, lá na Vara de Interesses Coletivos e Difusos. O titular da Vara 
é o Juiz Douglas, ele se deu por suspeito na ação, portanto ficou a cargo 
do Dr. Anderson Sobral de Azevedo o julgamento desta lide e até o 
momento já se passaram praticamente 100 dias, ela segue incólume, 
intacta, conclusa para que o juiz decida. Não é nenhum problema que o 
magistrado, eventualmente, julga improcedente a ação, ou manifeste-se 
em contrário em decorrência do entendimento dele, mas que ele julgue, 
porque, enquanto isso, a sociedade continua pagando altíssimas taxas de 
cartório e, a nosso ver, com entendimento de uma lei que foi aprovada 
nesta Casa que penaliza o cidadão todo mês pelo menos em 8% em taxas 
extras cobradas por dentro. Então, por favor, doutor Anderson, julgue 
a ação popular. Quase cem dias, não é um prazo razoável. Todo mundo 
que tinha para se manifestar no processo já se manifestou, por que não 
julga? Tem medo de dar uma canetada? A Justiça tem que ser colocada 
no processo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é em relação 
às vacinas que saiu uma matéria na Folha de São Paulo na semana 
passada que assustou todo mundo em relação às vacinas vencidas. Nos 
estados, é um problema grande. Além de, claro, por exemplo, o Estado 
de São Paulo confessou que administrou quatro mil vacinas vencidas. 
Aqui no Maranhão não teve um posicionamento oficial da Secretaria 
de Saúde até o momento. Alguns municípios se manifestaram. Eu vi 
o posicionamento de Presidente Dutra, vi de Tuntum, vi de São Luís, 
alguns outros municípios se manifestaram. Aqui em São Luís, depois 
de uma cobrança nossa, porque, no primeiro momento, a Secretaria 
Municipal de Saúde só pegou e disse que ninguém administrou 
vacina vencida aqui. Não basta só dizer que não administrou vacina 
vencida. A Folha de São Paulo colocou os lotes das vacinas, aí depois 
o Prefeito veio a público no Twitter dele, depois publicou no Instagram 
e esclareceu que os lotes 412, 005, o CTMA foram usados dentro do 
prazo de validade e que os dados da Folha eram referentes a um erro de 
sistema. Se tem erro de sistema, errou quem preencheu o sistema e se 
nos municípios está havendo falha de preenchimento de sistema, está 
havendo, claro, erro no cadastro de vacina. E erro no cadastro de vacina, 
atrapalha o mapeamento do processo. E por falar em mapeamento do 
processo, não tem nada pior do que a gente ter a sensação de que a 
gente não tem uma população de fato efetivamente vacinada dentro dos 
municípios. Há vários dias que a gente vem com crescimento bastante 
lento da vacinação em São Luís, aquele “boom” nós já tivemos, aquela 
quantidade de pessoas que vieram do interior, de outros estados para 
fazer a vacinação aqui, nós já tivemos também. E a gente está criando 
um argumento de que está todo mundo aqui em São Luís já 80% com 
a primeira dose. Se todo mundo tivesse com a primeira dose de fato, 
nós não estaríamos com uma lotação próxima a 100% nas nossas UTIs, 
por quê? Porque nós já temos um percentual grande de pessoas com a 
primeira dose também da vacina da AstraZeneca, que de alguma forma 
ela já protege mais que a Coronavac. Então, precisa que Governo do 
Estado, Prefeitura, Universidade Federal do Maranhão, comecem a 
fazer pesquisas de fato para saber quem está de fato vacinado ou não 

e quais os motivos. Tem situação que o pastor da Igreja diz para o fiel, 
que se ele vacinar, o demônio vai tomar de conta da alma dele. Tem 
gente lamentavelmente disseminando esse tipo de conteúdo pra pessoa, 
tem gente dizendo que se tomar a vacina, vai pegar um chip que vai 
mapear a vida da pessoa toda... eu conversei com uma representante 
recentemente do Ministério Público, que ela me disse que daqui há dois 
anos, todo mundo que tomou a vacina vai morrer! Então, se alguém 
que nível superior, que está no Ministério Público defendendo a lei, 
tem esse tipo de entendimento em relação a vacina, meus amigos, a 
situação está complicada demais, nós precisamos nesse momento, 
informar, conscientizar. Às vezes vão me chamar de “alarmista”, já 
fizeram questão aí nos meios de comunicação, de tentar vetar a minha 
participação quando eu pego e digo que a gente tem que revacinar idosos 
e profissionais de Saúde que tomaram Coronavac. Doutor Roberto Valim 
faleceu hoje, não tinha 70 anos de idade, duas doses de Coronavac, 
faleceu. Doutor Ronilton Silva de Sousa, meu colega de faculdade, 42 
anos de idade, está entubado na UTI do São Domingos, gravíssimo, 
com duas doses de Coronavac. Então, a vacina não protege de evento 
grave. O Ministério da Saúde não está mais distribuindo a vacina para 
os municípios. Ou a gente vai fazer reconhecimento que erramos e 
eu mesmo faço mea-culpa aqui de dizer que já subir várias vezes na 
Tribuna pra defender e hoje se a gente tem acesso a vacinas melhores, 
eu faço a mea culpa. Agora, quando os executivos vão começar a fazer a 
deles? Quando é que a gente vai fazer reconhecimento de que os nossos 
idosos continuam desprotegidos em relação à vacinação? Quando é 
que a gente vai fazer reconhecimento de quem está na linha de frente, 
enfrentando a pandemia, está desprotegido porque foram os primeiros 
grupos a tomar a vacina? Fica aqui a reflexão. Quero registrar aqui com 
pesar também, o falecimento do nosso amigo e colega médico, ontem, 
o Dr. Itaguacy Rodrigues Coelho, pelo qual peço, presidente, inclusive 
nesse Plenário aqui, um Minuto de Silêncio pelo falecimento dele. Ele 
é natural de Bacabal, deputado Roberto Costa, e o Dr. Itaguacy morreu 
aos 55 anos, uma morte súbita dentro do seu domicílio, provavelmente 
um infarto ou AVC e lamentavelmente teve esse óbito ontem e deixou 
toda a comunidade médica do Maranhão extremamente consternada, 
além de milhares de pacientes atendidos aí ao logo de mais de 25 anos 
de exercício da Medicina, principalmente na área da Oncologia. Então, 
fica o nosso registro, o nosso pesar e o nosso pedido desse um minuto de 
silêncio pelo Dr. Itaguacy aqui nesta Sessão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, já estamos no horário da Ordem do Dia. Ficaram 
três oradores transferidos para a próxima Sessão: deputada Ana do Gás, 
deputada Betel Gomes e deputado Wellington do Curso. Eu enfatizo 
com os deputados, que nós tentemos respeitar o tempo dos cinco 
minutos, porque se não vai acontecer toda vez isso, vários deputados 
vão ficar sem conseguir utilizar o Pequeno Expediente, mas teremos 
ainda o Tempo dos Partidos ou Blocos, no caso os senhores que se 
inscreveram no Pequeno Expediente ainda desejem se pronunciar. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Parecer nº. 556 da CCJ, ao Projeto de Lei de autoria do deputado 
Adelmo Soares, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se 
manifestem. Inclusive os deputados e as deputadas que participam 
remotamente. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se 
manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº. 323 de autoria 
do Poder Executivo, (lê).

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
–  Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, 
Presidente. Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, eu 
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denunciei ao Ministério Público e ontem eu recebi um expediente do 
Ministério Público apurando e acatou a denúncia, da quantidade de 
auxílio que o Estado está dando e que nós não temos condições, ainda 
que utilizando os instrumentos que poderiam ser normais em relação 
ao acompanhamento nosso pelos meios de internet, não está bem claro. 
E a gente faz um amontoado de auxílios aqui dentro, todos muito 
bons, mas com resultados, ou seja, com afetividade muito distante 
daquilo que a gente pode imaginar, razões de toda ordem. O Ministério 
Público acatou e deve prosseguir esse tipo de apuração para traduzir 
para mim os resultados, efetivamente conclusos por parte disso, senhor 
Presidente. Portanto, mais um aqui dada essa dificuldade que estamos 
tendo de acompanhar e está chegando para nós só o processo, eu pediria 
que o relator desse processo, o deputado Roberto Costa, utilizasse o 
microfone e fizesse uma simples síntese para que a gente possa ter um 
voto bem mais consciente do que a gente pode ser apenas, vamos supor, 
levado pelo afã de tentar justificar o nosso voto. Pediria que o deputado 
fizesse uma “exposiçãozinha” dessa situação, haja vista que ele foi 
relator.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
–  Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deputado César, 
não se trata da questão de dificuldade, eu acho que às vezes também tem 
um pouco da falta do seu entendimento, então as coisas não podem ser 
só da sua forma. E isso eu falo de uma forma muito respeitosa...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não estou querendo 
que seja da minha forma, só estou querendo ouvir e o senhor tem 
obrigação de me responder.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu tenho 
obrigação, mas aprenda que não existe nesta Casa, professor de Deus, 
primeiramente. Mas vou já lhe dar explicação...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, eu nunca 
tentei ser professor de Deus! Eu estou apenas pedindo. Onde está o meu 
pecado?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu estou me 
preparando aqui com a assessoria para lhe dar as informações. Agora, 
V.Exa. poderia um pouco de deixar das piadas de lado. E já que o 
assunto, V.Exa. trata com muita seriedade...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – É porque é sua 
régua! A sua régua de medir o que é piada e o que é seriedade, é que 
V.Exa. simplesmente...

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Não. A minha 
régua vem exatamente de acordo com a sua, com esse mal que o 
senhor tem aqui, nesta Casa, de toda vez levantar qualquer questão, 
que é um direito seu, vir com alguma piada acompanhada. Eu acho que 
aqui precisa ter o respeito não só comigo, mas acho que com todos os 
colegas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado, o que eu 
tenho mais é respeito até nas minhas atitudes e no meu comportamento 
político, social, moral.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Todos nós aqui 
nesta Casa, deputado, não só o senhor.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Presidente, podemos colocar outra matéria em votação em seguida o 
Deputado Roberto se manifesta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom, com a concordância do Plenário, nós faremos isso. Nós vamos 
para item 04 e aí, em seguida, retornaremos o item anterior. Projeto 
de Lei de autoria do Tribunal de Contas do Estado, (lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente Othelino, 
pela Ordem. De igual ordem também, eu queria que o senhor pudesse 
perceber da dificuldade que nós estamos tendo. Por exemplo, a maior 
parte dos colegas iam votar o item 3 e vão votar o item 4 sem ter sequer 
conhecimento. É só isso que eu quero.   

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, veja bem.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não estou dizendo 
que não vou votar.  Eu posso até votar em bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Veja bem, nós não estamos votando em bloco. Nós estamos votando 
item a item. O Projeto de Lei, todos os projetos de lei estão disponíveis. 
O Deputado Roberto, assim como qualquer relator, pode explicar se 
desejar, porque o que regimentalmente é obrigatório é o voto, é o 
parecer aprovado na Comissão. O item 4  está como toda Ordem do 
Dia disponível, inclusive, com o link  para que possam ler. Este item 4 
da pauta, por exemplo, é um assunto interno do Tribunal de Contas, da 
própria estrutura, e nas comissões não se viu nenhuma polêmica nele, 
então, por que não apreciar? 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente, eu não 
estou discutindo isso, eu só estou discutindo ter o direito de conhecer, 
só isso. É preciso que a gente tenha um pouco de clareza. Eu não estou 
discutindo que eu não vou votar, que é bom, que é ruim, o que eu estou 
dizendo é que a gente deve ter um arrazoadozinho pelo menos para eu 
ter consciência do que eu votei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tudo bem, Deputado César, mas quem é que está tirando o direito do 
deputado de conhecê-lo? Não estou entendendo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não, eu estou 
dizendo só que eu quero olhar, talvez o relator não esteja aqui, quer 
deixar para amanhã?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O relator? De qual projeto?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não, o relator do 
quarto, o terceiro é o Deputado Roberto que está aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Não, mesmo que o relator não esteja aqui, se o projeto de lei tem 
parecer, o deputado que desejar tem acesso a ler o parecer. Nós não 
vamos deixar de votar porque o relator não está presente. Isso não 
consta no regimento, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Sim, não tem 
problema, eu só quero que alguém leia, pode ser a Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Eu lerei para V. Ex.ª sem problema.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Será um prazer, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O item 4 do Projeto de Lei n° 308 (lê).

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado César, 
para simplificar, se o senhor me permitir, até pela confiança mútua que 
temos, eu tive a oportunidade de estar na CCJ hoje e ler esse projeto, até 
pedi que fosse lido no momento pelo Presidente Adelmo, no momento 
da CCJ. Esse projeto do TCE, na verdade, a única coisa que ele coloca 
é que os conselheiros tenham a disponibilidade de, caso tenha equipe 
técnica disponível, terem à disposição do gabinete e requisitarem 
a presença de um auditor técnico. É só isso aí. É um projeto muito 
simples mesmo.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Requisitar para 
quem, Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de lei...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Requisitar para 
quem? 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Para o próprio órgão 
interno.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - O próprio órgão 
interno?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Lotação do servidor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Agradeço a explicação, Deputado César, do Projeto de Lei nº 308 
(lê). Como já bem explicou o Deputado Yglésio, trata-se apenas de uma 
autorização para movimentação interna de servidores no Tribunal.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Simples e voto, 
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simples assim e voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Muito bem, então, sigamos, em votação, em discussão, deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. 
Está aprovado o item 4, senhores deputados, vamos voltar ao item 3. 
Deputado Roberto Costa, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Queria ler aqui, 
Presidente, o Parecer, a pedido do Deputado César, relatório, cuida-se 
de análise do mérito do Projeto de Lei Ordinária 323/2021, de autoria 
do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa, através da Mensagem 
Governamental, nº 069/2021, que institui o Auxílio Cuidar, destinado 
às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral no Estado 
do Maranhão, nos termos do presente projeto de lei, fica instituído 
o Auxílio Cuidar, no valor de 500 reais, a ser pago mensalmente às 
crianças e adolescentes até o alcance da maioridade civil, em situação 
de orfandade bilateral, no Estado do Maranhão, em face da pandemia da 
covid-19. Considera-se orfandade bilateral, a condição social em que se 
encontra a criança, o adolescente e que ambos os pais biológicos ou por 
adoção, faleceram, sendo pelo menos um deles, em razão da covid-19. 
O pagamento do Auxílio Cuidar, dar-se, por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Social, SEDES, a quem caberá a edição 
dos atos normativos necessários para cumprimento do disposto nesse 
projeto de lei, e a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, 
SEPLAN, tomará as providências necessárias para remanejar, anular, 
transpor, transferir, ou utilizar a dotação orçamentária entre os órgãos 
e entidades do Poder Executivo, para cumprimento do disposto nessa 
propositura da lei. A matéria sob exames recebeu parecer favorável no 
âmbito da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, no Parecer 
nº 558/2021, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vem agora o Projeto a esta Comissão de Orçamento para que 
seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do Regimento Interno 
(lê). Assim foi nosso voto. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimentos à deliberação 
do Plenário: Requerimento nº 236/2021, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, (lê).  Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 
268/2021, de autoria do Deputado Othelino Neto, (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 
255/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Está 
inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso. Com a palavra, 
o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Muito obrigado, Presidente. Presidente, demais 
pares, população do estado do Maranhão, internautas que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, 
que Deus seja louvado. Presidente, nós fizemos esse Requerimento, 
essa solicitação a pedido dos aprovados no concurso da cidade de Paulo 
Ramos, tendo em vista o concurso realizado em 2009. E muitos 
equívocos vêm acontecendo na cidade de Paulo Ramos. E nós, inclusive, 
apelamos para a sensibilidade do prefeito de Paulo Ramos, que é um 
homem íntegro, é um homem sério e, inclusive, são adjetivos usados 
pelos aprovados no concurso público e que, inicialmente, já houve 
diálogo com os aprovados em concurso público, mas, no decorrer dos 
meses da sua administração, não teve mais esse diálogo, não teve mais 
esse contato permanente com os aprovados e não deu mais nenhuma 
satisfação. E o mais grave é o que tem ocorrido na cidade de Paulo 
Ramos com relação à grande quantidade de cargos comissionados em 
detrimento dos aprovados. São aprovados em vários cargos e por isso 
solicitamos, por meio da Assembleia Legislativa, um Requerimento 
solicitando a nomeação de todos os aprovados no concurso da cidade de 
Paulo Ramos. E aí cabe um parêntese, Senhor Presidente, demais pares, 
população do Estado Maranhão, a nossa luta pela nomeação de todos os 
aprovados nos concursos do Estado do Maranhão, essa luta permanente, 
nós temos uma luta travada no governo do Estado, no Poder Executivo, 

uma grande quantidade de aprovados em concursos como Segep, Iprev, 
Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Procon, em vários órgão do 
governo do Estado do Maranhão e que não são nomeados, no caso da 
segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Torna-se grave porque 
nós temos uma grande quantidade de aprovados, mas temos também 
uma carência, uma deficiência muito grande no quadro da Polícia 
Militar e da Polícia Civil. Da Polícia Civil, nós temos vários aprovados 
no concurso, no entanto, o governador vem chamando a conta-gotas, 
principalmente delegados, mas precisamos também priorizar os demais 
cargos. Na Polícia Civil, é algo que vem sendo administrado, mas ainda 
não satisfaz a necessidade e muito menos a solicitação de todos os 
aprovados na Polícia Civil. Na Polícia Militar, é muito mais grave: o 
governo já mentiu anteriormente, dizendo que ia dobrar o efetivo da 
Polícia Militar, isso ele fez em 2014 quando então, no debate com o 
candidato ao governo do Estado, Edinho Lobão, o governo do Estado 
disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. Já se passaram quase 
sete anos e o governo do Estado não fez, e uma grande quantidade de 
policiais militares aguardando nomeação, tanto é que o governo do 
Estado agora chega ao seu segundo mandato, já há 2 anos e meio, e só 
cumpriu 30% do que ele havia prometido na campanha de 2018. Cabe 
inclusive um parêntese com relação a isso, uma observação com relação 
a isso: na eleição de 2018, o governo do Estado quase não se 
comprometeu, quase não tinha propostas, quase não tinha plano de 
governo, porque ele trouxe para a disputa, para a arena a candidata 
Roseana Sarney, porque ele achava que era mais fácil derrotá-la e então 
ele quase não apresentou propostas para o Estado do Maranhão. Diante 
da sua arrogância, da sua prepotência, achava que ia ganhar o governo 
do Estado, como assim ganhou e não se comprometeu tanto com o 
Estado. Mesmo não tendo se comprometido tanto, mesmo tendo 
projetos no seu plano de governo, mesmo assim, incompetentemente, 
só cumpriu 30% do seu plano de governo, nas suas propostas em 2018, 
mas porque eu estou fazendo essa observação? Porque o governo do 
Estado não tem honrado com o seu compromisso, prometeu e não 
cumpriu, sobretudo quando se fala nos aprovados no concurso público 
do Estado do Maranhão, em especial o da Polícia Militar que ele 
enrolou, ludibriou 3.200 homens e mulheres, que largaram seus 
empregos, largaram suas faculdades, vieram fazer o curso de formação 
e depois não foram nomeadas. E, deputado, porque V.Ex.ª está falando 
isso, tratando de um requerimento de Paulo Ramos? Porque o governo 
do Estado dá um péssimo exemplo. Uma grande quantidade de cargos 
comissionados, ele só não coloca cargos comissionados na Polícia 
Militar e na Polícia Civil, porque ele não pode colocar arma na mão de 
qualquer um, porque, se ele pudesse, ele já teria enchido a Polícia 
Militar, enchido a Polícia Civil de cargos comissionados como assim 
tem outros cargos. E aí eu me inscrevi no Pequeno Expediente, 
infelizmente não pude utilizar o tempo, mas vou usar o Tempo dos 
Blocos ou dos Partidos. Vou só falar rapidamente com relação à grave 
denúncia que nós estamos apresentando na Assembleia Legislativa, 
solicitando explicação por parte do Secretário de Articulação Política 
que fez uma declaração de monitoramento de políticos e de prefeitos no 
Estado do Maranhão, nos moldes do que já aconteceu em 2018, pela 
Polícia Militar do Estado do Maranhão e autorizada pelo Governo do 
Estado, a mando do Governo do Estado do Maranhão que nós 
denunciamos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
agora, mais uma vez, de forma não grave, mas gravíssima, mais uma 
vez, o monitoramento. Deputado Wellington, esse monitoramento vai 
se dar por quem? Segundo as informações extraídas de um vídeo do 
Secretário de Articulação Política do Governo do Estado, numa reunião 
com servidores, com articuladores, será feita. por cargos comissionados. 
E, pasmem, senhoras e senhores, olha o péssimo exemplo que o 
Governo do Estado dá às prefeituras, como é o caso do mau exemplo 
que dá para a cidade de Paulo Ramos. A Secretaria de Articulação 
Política foi desmembrada da Secretaria de Comunicação, em janeiro de 
2021, e nós já alertávamos para a farra de cargos comissionados. Nós já 
pedimos para o Ministério Público para investigar, nós já alertávamos 
essa possibilidade. Vejam hoje, hoje, a SECAP tem 314 cargos, desses 
314 cargos, apenas 06 cargos comissionados, ou melhor, seis cargos 
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efetivos e 308 cargos comissionados, então, hoje a SECAP, Secretária 
de Articulação Política tem seis cargos efetivos e 308 cargos 
comissionados. Serão esses os cargos comissionados que serão 
responsáveis para fazer monitoramento de prefeito, de deputados 
estaduais, de deputados federais, para cooptar prefeitos, cooptar 
vereadores, prejudicar deputados estaduais, prejudicar deputados 
federais, isso e uma vergonha, isso e uma afronta ao Estado Democrático 
de Direito, isso faz por quê? Porque não tem efetivo, não tem aprovados 
em concurso, 308 comissionados, que, durante a campanha, saem às 
ruas para segurar bandeira, saem às ruas com os carros adesivados, está 
cheio de carros adesivados na cidade, de candidatos a deputado federal 
e deputado estadual ligados à máquina pública, ligados ao Governo do 
Estado, no que aconteceu em 2014, no que aconteceu em 2018, 
investigação do Ministério Público Eleitoral, investigação do Ministério 
Público Estadual, é uma vergonha, é uma afronta, é um absurdo, é um 
escárnio, mas vem acontecendo, e esse o exemplo que o governador do 
Estado dá. Mas isso é pauta de um nosso próximo pronunciamento, e 
das denúncias que vamos fazer na Assembleia, no Ministério Público, 
para que possa acompanhar. Tratando do nosso requerimento, 
solicitamos à apreciação da Mesa, para que possa aprovar o nosso 
requerimento, para que o prefeito da cidade de Paulo Ramos possa 
prestar os esclarecimentos, possa dar a sua versão e a nossa luta 
permanente, pela nomeação de todos os aprovados dos concursos 
públicos do Estado do Maranhão, aprovados em concursos públicos no 
interior do Estado, a exemplo da nossa luta, que já foi travada na cidade 
de Barreirinhas, na cidade de Matões do Norte, na cidade de Lago Açu, 
na cidade de Pindaré Mirim, na cidade de Santa Inês, na cidade de 
Paraibano, em várias outras cidades, como também foi o caso em São 
Luís, os aprovados em concurso que não foram nomeados pelo prefeito 
Edivaldo Holanda, e que o prefeito Eduardo Braide, para dar um grande 
exemplo, ao assumir a nomeação de mais de 70 professores, de um 
concurso que foi realizado na gestão passada. Ele não tomou 
conhecimento disso, não quis saber disso, não quis saber de querelas 
políticas e está nomeando os aprovados em concursos da gestão anterior. 
Vou concluir, Senhor Presidente, da gestão do Prefeito Edivaldo 
Holanda. Então parabéns ao Prefeito Eduardo Braide que dá exemplo 
para os demais Prefeitos ao assumir a Prefeitura, ou a reconduzir o 
mandato que o Prefeito tem atenção dos aprovados em concurso. Então 
peço a benevolência da Mesa para que possa aprovar o nosso 
Requerimento e que o Prefeito, invocando os princípios da Constituição 
no artigo nº 37, um deles é o princípio da transparência, possa prestar os 
esclarecimentos com relação à nomeação de todos os aprovados na 
cidade de Paulo Ramos. Fazendo isso com todo respeito e no que diz 
respeito a nossas atribuições parlamentares. Era o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente, e já aproveito para me inscrever no 
Tempo do Bloco do PSDB, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide Coutinho, como V. Exa. vota?

A SENHORA DEPUTADO DRA. CLEIDE COUTINHO – Pelo 
Indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Indeferido o Requerimento. Já acatamos o recurso para o Plenário, 
Deputado Wellington. Requerimento nº 264, de autoria do Deputado 
Neto Evangelista (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pelo 
Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o Requerimento. Requerimento n° 365, de autoria do 
Deputado Arnaldo Melo, (lê).

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Senhores deputados, peço que fiquem em posição 
de respeito, a pedido do Deputado Yglésio, pelo falecimento do Dr. 
Itaguacy Rodrigues Coelho, médico que faleceu. Tempo dos Partidos ou 

Blocos. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Yglésio 
por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
– Senhoras e Senhores, eu subo aqui de novo a esta tribuna por conta de 
não ter conseguido trazer toda a pauta no pronunciamento do Pequeno 
Expediente para fazer o registro da reunião que nós tivemos ontem 
com o Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, 
hoje a Secretaria de Apicultura e Pesca, um órgão ligado ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então nós apresentamos a 
situação dos pescadores maranhenses. São aproximadamente 178 mil 
pescadores cadastrados no Maranhão, a previsão, após um período de 
quase 2 anos, da Secretaria tentando construir um novo sistema que 
vai fazer o recadastramento hoje no Maranhão, no Brasil também. 
Nós temos praticamente 20 mil pescadores, totalizando aí 4.500 que 
tiveram, a partir de três portarias que foram emitidas pelo órgão, 
e aí quem também não realizou o seu cadastro, o recadastramento 
aproximadamente, 20 mil, Seguro-Desemprego de Pescador Autônomo 
(SPDA) suspensos aqui no Maranhão. Então todas essas pessoas, todos 
esses pescadores e marisqueiras vão precisar fazer o recadastramento. 
A previsão é que comece a partir do dia 1º de outubro. O Secretário 
Nacional de Pesca nos falou que vai começar um projeto-piloto, um 
experimental, em Recife, e a partir daí fazer a extensão. Também nos 
deixou muito felizes com a possibilidade de vir, ele confirmou que deve 
vir ao Maranhão pelo nosso convite, para fazer uma reunião com os 
presidentes de associações, sindicatos e colônias, para justamente tratar 
desse novo sistema de recadastramento e das perspectivas do segmento, 
que é um segmento muito grande. O Maranhão sem dúvida está entre 
os três estados do Brasil com maior quantidade de pessoas com registro 
de pesca. Então é um segmento muito grande, muito importante, que 
tem resistido à falta de informação principalmente, representatividade 
que, claro, impacta quando a gente não tem uma representatividade 
específica. Nosso mandato tem se aproximado cada vez mais do 
segmento, para justamente prestar esse assessoramento tanto técnico 
quanto político. Importante ressaltar isso. Participou dessa reunião 
também o Ediberto Freitas, que é presidente do Sindicato de Pescadores 
de Raposa, para justamente somar conosco a participação popular nessa 
reunião. A gente está muito otimista em relação a isso, tem uma situação 
muito complicada do órgão em nível local, a gente recebe denúncias 
o tempo todo de interferência política dentro da gestão do órgão, da 
Secretaria do órgão local. Denúncias inclusive de venda de registro para 
pescador aqui, cobrança de 250 reais por registro novo de pescador, que 
é uma coisa que inclusive deve ser acompanhada pela Polícia Federal. 
Porque é uma coisa muito grave que está acontecendo, se isso for 
verdade, aqui no Maranhão. Nós vamos encaminhar essas denúncias 
para que sejam apuradas, se isso de fato está acontecendo ou não. Se 
isso estiver acontecendo, é muito grave e precisa ser apurado, inclusive 
eu comuniquei isso ontem ao Jorge Seif Júnior, Secretário Nacional de 
Pesca. Então, esse registro era necessário ser feito ao setor do Maranhão 
de pesca, marisqueiras, a gente deixa o nosso abraço aqui, e vamos 
continuar cada vez mais próximo de sindicatos, colônias e associações 
aqui para justamente acabar com essa história de que o setor tem dono 
no Estado. Na verdade, a gente tem que dar autonomia ao pescador e 
esse novo sistema de recadastramento vai com fé em Deus e muita luta 
e muita perseverança vai acabar com essas máfias. Máfia de venda de 
registro, máfia de decisão dentro de INSS, vai acabar com essa máfia 
de associação que acha que tem o direito de dizer que o sindicato e a 
colônia podem ou não fazer. Nós vamos felizmente acabar com essas 
máfias que tomaram de conta da pesca há muitos anos. Era isso. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS - Deputado Marco Aurélio? Mais alguém inscrito pelo 
Bloco? Bloco Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo? Ausente, 
declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP Deputado Ciro Neto, 
declina. Bloco Parlamentar Democrático Deputado Vinícius Louro. 
Declina. Partido PSDB. Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, 
Deputado Wellington. Logo depois, pelo partido PV, o Deputado César 
também por cinco minutos. Depois do Wellington, Deputado César.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) – Muito obrigado. Presidente, ao iniciar as minhas 
considerações iniciais, solidariedade ao amigo Deputado César Pires, 
sempre atuante, ativo e como membro da Oposição, com todo o nosso 
respeito, e principalmente atento a todas as pautas do Governo do Estado 
trazendo com muita responsabilidade para a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Então, mais uma vez, a nossa atuação permanente 
e unida, Deputado César Pires receba a minha solidariedade e a nossa 
luta permanente contra esse desastroso governo comunista, governador 
Flávio Dino. Senhoras e senhores, o Governo do Estado do Maranhão, 
ontem, apresentamos uma denúncia, solicitamos informações à Polícia 
Militar com relação a um vídeo que circulou nas redes sociais de um 
policial militar que se sentiu mal durante uma atividade dentro do 
quartel. Nós respeitamos a autonomia da Polícia Militar, já falamos 
isso em vários momentos, mas o policial estava com um monte de 
remédios no bolso, se sentiu mal. E principalmente o que nos causou 
estranheza é que ele tem graduação. Não estou dizendo que um oficial, 
um sargento não possa fazer faxina, mas geralmente isso ocorre nas 
graduações, nas patentes mais baixas, como soldado ou aluno do curso 
de formação. E o sargento fazendo faxina sentiu-se mal. O vídeo correu 
nas redes sociais. E totalmente desumano pelo que nos constatamos no 
vídeo. Fizemos a divulgação do vídeo, descaracterizamos a imagem 
do policial, preservando a sua integridade física, a sua imagem. E 
solicitamos ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança 
Pública, e ao comando da Polícia Militar explicações e, principalmente, 
das graves denúncias de perseguições, transferências de policiais, 
sejam oficiais ou praças. Isso é um absurdo. Inclusive apresentamos um 
projeto na Assembleia Legislativa, que está tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça, que garante a ampla divulgação, a transparência 
e que seja documentada todo e qualquer tipo de transferência de oficiais 
e praças na Polícia Militar. Não a bel prazer, não porque o Governador 
quer, não porque o Secretário quer, não porque o comandante quer, mas 
que seja devidamente fundamentada. Somos contra todo e qualquer tipo 
de perseguição contra policial militar. Defendemos policiais militares, 
policiais civis. Policial militar do Estado do Maranhão, policial civil 
do Maranhão tem voz, a voz do Deputado Wellington é a voz dos 
policiais militares e civis do Estado do Maranhão. Então cobramos 
informações do Secretário e do Comando da Polícia Militar bem como 
também do Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar. Senhor 
Presidente, segundo assunto: hoje é uma das últimas reuniões da CPI 
dos Combustíveis. Nós temos, hoje, a convocação do senhor Josival, 
mais conhecido como Pacovan, que vai prestar alguns esclarecimentos 
a CPI dos combustíveis. Já ouvimos também o presidente do Sindicato 
dos Postos do Maranhão, o senhor Leopoldo. E nós temos pendente 
ainda, mesmo concluindo a CPI, já solicitei e hoje, mais uma vez, vou 
solicitar durante a reunião que a gente possa fazer um ultimato para 
que até sexta-feira possamos ouvir os dois representantes da Ipiranga 
e da Petrobras, representantes das distribuidoras, das revendedoras. E 
apresentamos também, Senhor Presidente, na semana que vem, semana 
passada, um Requerimento convocando o Secretário de Fazenda do 
Estado do Maranhão. A CPI já está chegando ao final e, até hoje, não 
tivemos explicação nenhuma por parte do Governo do Estado com 
relação ao ICMS, com relação a preço médio ponderado, com relação 
ao FUMACOP, essa grande arrecadação que nós temos do ICMS e a 
possibilidade de estudo para baixar o ICMS do Estado do Maranhão. 
Então, hoje, eu mandei, inclusive, mensagem ao Presidente Duarte Júnior, 
ao Relator Roberto Costa para que possa dar atenção ao Requerimento 
que nós apresentamos para que o Secretário possa ser convocado, possa 
prestar os esclarecimentos na CPI dos Combustíveis. Afinal de contas, 
a CPI está concluindo e nós precisamos ter as observações no relatório 
com relação ao governo federal, ao governo do Estado, às distribuidoras 
e também às revendedoras dos postos de gasolina. Não pode quebrar 
somente nas costas dos donos de postos de combustíveis. Então estou 
solicitando mais uma vez, de forma oficial, ao presidente da CPI e ao 
relator para que deem atenção ao nosso requerimento para a convocação 
do Secretário da Fazenda, para que possa prestar os esclarecimentos 
na CPI dos Combustíveis. Lembrando que nós só temos um único 

objetivo: ajudar e contribuir a baixar o preço dos combustíveis no 
estado do Maranhão. Eu sou o único defensor da tese de que nós 
podemos sim baixar os preços dos combustíveis se baixarmos a alíquota 
do ICMS da gasolina, por exemplo, que é de 28,5% que, com mais 
2% do Fumacop, vai para 30,5%. Poderemos colocar igual o diesel, ou 
seja, 18,5% que é reconhecido como essencial. Precisamos fazer esse 
debate e é por isso que estamos convocando o Secretário de Fazenda 
para participar. Senhor Presidente, concluindo, nós fizemos a denúncia 
durante nosso pronunciamento, defendendo o requerimento. Vamos 
apreciar o requerimento na Assembleia e no Ministério Público para 
que possam verificar esse monitoramento comunista por parte da Secap 
e de comissionados no governo do Estado do Maranhão, monitorando 
prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. É um 
absurdo. É um verdadeiro absurdo, uma afronta ao estado democrático 
de direito. Senhor Presidente, eu vou conclui. Isso interessa a V.Ex.ª e 
a todos os deputados. O monitoramento vai prejudicar os deputados 
estaduais nas próximas eleições. Pode ter certeza disso. E é por isso 
que o Ministério Público precisa investigar as denúncias gravíssimas. 
Se fosse denúncia do governo federal, estava todo mundo reclamando. 
Agora Flávio Dino está monitorando deputado, monitorando o prefeito, 
ninguém vai dizer nada, ninguém vai falar nada. Quer dizer que tem um 
gabinete do ódio dentro do Palácio, tem um gabinete de monitoramento 
dentro do Palácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS - Deputado Wellington, conclua, por favor. Tem dois 
oradores ainda após V.Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou 
concluir, Senhor Presidente. Então é um verdadeiro absurdo. Vamos 
travar esse debate na Assembleia Legislativa e vamos acionar todos 
os órgãos que estão sem controle, para que possam acompanhar e 
investigar essas declarações do Secretário de Articulação Política do 
Estado do Maranhão e o mais grave, utilizando cargos comissionados. 
Finalizando, a Secap tem 314 cargos, deles só seis são efetivos, 
308 são cargos comissionados que vão ser utilizados na campanha 
eleitoral antecipada para ajudar o governo do Estado e para prejudicar 
adversários políticos. Denúncia grave! Denúncia gravíssima que precisa 
ser apurada. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS - Pela liderança do Bloco Parlamentar Independente, 
Deputada Betel, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
TV Assembleia, todos que acompanham esta sessão. Gostaria de 
compartilhar da minha alegria em retornar à minha cidade, pois estive 
ausente por quatro meses devido a essa onda fortíssima de covid e, 
considerando que o meu esposo tem comorbidades. Nesse sentido, 
retorno agora e agradeço a acolhida calorosa da população. Ocupo esse 
Tempo do Bloco também para informar a todos que protocolei uma 
indicação solicitando ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de 
Educação, Felipe Camarão, a reforma do Centro de Ensino Geoviana 
Farias, uma escola estadual de Açailândia que, por sinal, está com 
suas estruturas bem precárias, mas nem por isso os estudantes ficaram 
desmotivados e nem houve evasão escolar, muito pelo contrário, a 
escola ela foi escolhida pela URE como uma escola modelo de boas 
práticas, o ano passado, além também de ganhar o prêmio de gestão 
escolar. Nesse sentido, eu estive com o Secretário de Educação, Felipe 
Camarão, apresentei essa demanda e ele calorosamente acatou, entendeu 
como muito importante, especialmente pelo empenho e pela forma com 
que os estudantes, o empenho de todos os estudantes. E ele garantiu, 
na pessoa do Governador Flávio Dino, que ainda este ano irá reformar 
e ampliar duas salas e o almoxarifado. Eu quero aqui, de pronto, 
agradecer de todo o coração, a comunidade escolar da pessoa do diretor 
Bruno, fez e fizeram o ofício solicitando e apresentado as dificuldades 
da escola. E eu quero informar a todos que está certo, esse ano, se Deus 
quiser, até o final do ano, estaremos inaugurando a reforma e ampliação 
dessa escola. Quero parabenizar aqui a população açailandense. Outro 
sim, eu quero dizer que eu destinei 200 mil de emenda parlamentar 
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para aquisição de cestas básicas e já comecei a fazer esse trabalho, 
distribuindo as cestas, momento assim muito agradável. Sabemos que 
isso não resolve, de fato, o problema das pessoas. Porque a fome é o 
fenômeno mundial, mas de alguma forma estamos fazendo a nossa 
parte, é um gesto de solidariedade, de dizer que a gente se preocupa e se 
coloca também no lugar do outro. E com a união de forças poderemos, 
sim, superar os problemas. Eu quero aqui também, enfatizar e destacar 
com relação à fala da Deputada Mical, quando ela fala da atitude do 
senhor João Curador. Eu também repudio a atitude dele, por quê? 
Porque, de alguma forma, ele agrediu aos irmãos, agrediu as pessoas 
que estão anunciando a verdade, anunciando o Rei dos reis, o Senhor 
dos senhores, do Salvador do Mundo. Então, ele não afrontou apenas os 
irmãos, quando fez toda aquela agressão, querendo incendiar os irmãos, 
mas sobretudo ele está querendo impedir a propagação do Evangelho, 
do reino de Deus. Daquele que deu a sua vida por nós. Então, eu também 
quero deixar o meu repúdio e fazer um apelo a ele que trate melhor os 
irmãos, que respeite a diferença, que respeite a liberdade de culto das 
religiões. É isso aí, um grande abraço. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RICARDO RIOS – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia seis de julho de dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Da-

masceno
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Dou-
tora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henri-
que Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Rober-
to Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal 
e Paulo Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo 
e invocando a proteção de Deus e determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Mical Damasceno, Antonio Pereira, 
Luiz Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Professor Marco Aurélio, 
Adelmo Soares, Doutor Yglésio. Esgotado o tempo regimental desti-
nado ao Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que as inscrições 
dos Deputados  (as) Ana do Gás, Betel Gomes e Wellington do Curso 
foram transferidas para a próxima Sessão Sessão e declarou aberta a 
Ordem do Dia, anunciando a votação em redação final do Projeto de 
Lei nº 506/2021, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que institui 
a criação do serviço de disque-denúncia de maus tratos e abandono de 
animais, na forma do Parecer nº 556/2021 da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, em redação final. Nestes termos, o Projeto 
foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro e 
segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados e encaminhados à 
sanção governamental: Projeto de Lei nº 310/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a política de assistência social do Estado 
do Maranhão, organizada na forma de Sistema Único de Assistência So-
cial – (SUAS). com parecer favoráveis das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC); e de Comissão Administração Pública, Se-
guridade Social e Relação do Trabalho; Projeto de Lei nº 323/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que institui o “auxílio cuidar”, destinado 

às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral no Es-
tado do Maranhão. Com parecer favoráveis da CCJC e da Comissão 
de Administração Pública, Seguridade Social e Relação do Trabalho e 
Projeto de Lei nº 308/2021, de autoria do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão, que trata de alteração na Lei nº 9.936, de 22 de outubro 
de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC. Em 
seguida, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário que aprovou: 
Requerimento n° 236/2021, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so, solicitando que seja enviada mensagem de congratulação ao Subte-
nente Lourival e ao Sargento Nunes e toda sua guarnição de policiais 
militares no Município de Peri Mirim e Requerimento n° 268/2021, 
de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja envida 
Mensagem ao Senhor Carlos Eduardo Pereira França, parabenizando-
-o pela posse no Cargo de Delegado da Receita Federal do Maranhão, 
coroando uma trajetória de sucesso fruto dos bons serviços prestados 
aquela instituição. Sujeito à deliberação da Mesa, o Requerimento nº 
255/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito do 
Município de Paulo Ramos, Senhor Adilson Machado, solicitando es-
clarecimentos sobre os motivos pelos quais há terceirizados ocupando 
vagas de aprovados em concurso público vigente, em clara violação 
aos princípios da Administração Pública, nos termos da Constituição. 
Discutido pelo autor, Deputado Wellington do Curso, este requerimento 
foi indeferido, o autor recorreu e o mesmo foi incluído na Ordem do 
Dia da próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foram deferidos os 
Requerimentos nos: 264/2021, de autoria do Deputado Neto Evangelis-
ta, ao Ministro da Saúde, Senhor Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga 
Lopes, solicitando informações referentes ao cronograma de envio das 
vacinas, d-01 e d-02, contra covid-19, aos Municípios do Estado do Ma-
ranhão e Requerimento nº 365/2021, de autoria do Deputado Arnaldo 
Melo, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares 
do Senhor Manoel Maria Alves Pinto (Manelin do Sucupira), pelo seu 
falecimento, ocorrido no dia 29 de junho de 2021. No tempo dos Par-
tido ou Blocos, o Deputado Doutor Yglésio usou a Tribuna pelo Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Wellington do Curso 
falou pelo Partido Social da Democracia Brasileira-PSDB e a Deputada 
Betel Gomes falou pela liderança do Bloco Parlamentar Independente. 
As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Nada 
mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado 
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 06 de julho 
de 2021.  

Deputado Othelino
Presidente

Deputada Mical Damasceno
Primeira Secretária, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 013/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.047/2021

Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “João do Vale” a MAVAM 
- Museu da Memória Audiovisual do Ma-
ranhão.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João 
do Vale” a  MAVAM - Museu da Memória Audiovisual do Maranhão.
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Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 

sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 07 de julho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 458/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO       
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 1330/2021-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor LUIZ CARLOS NOLETO CHAVES, 
Técnico de Gestão Administrativa, matrícula nº 1389220, para subs-
tituir LUZENICE MACEDO MARTINS, Consultor Legislativo Es-
pecial, matrícula nº 1391531, na Comissão de Concurso Público 
desta Casa Legislativa, designada pela Resolução Administrativa nº 
1035/2019,    datada de 12.09.2019, publicada no Diário da ALEMA nº 
162 de 10.10.2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 26 de maio de 

2021. 
 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

    
Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 534/2021, de 07 de julho de 2021, nomeando WASNYLDA 
DA PONTE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de julho do ano em curso.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

PARECER Nº 010 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 319/2021, 

de autoria do Poder Executivo, que Institui, no âmbito da Política 
Educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-Au-
xílio Educacional (BAE).

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da 
matéria (Parecer nº 554/2021). Posteriormente, a proposição de lei veio 
a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o “Prêmio Escola Digna” 
tem por finalidade condecorar as escolas públicas que tenham obtido, 
no ano anterior ao de sua concessão, os melhores resultados de apren-
dizagem, bem como a Bolsa-Auxílio Educacional (BAE) que consiste 
em auxílio mensal devido ao profissional da educação, servidor pú-
blico ou não, que, em razão do desenvolvimento de atividade formativa 
ou da realização de pesquisa no ensino básico, participe, em caráter 
eventual, de processo de formação, avaliação educacional, acompanha-
mento técnico pedagógico ou gestão de programas, bem como de ações 
destinadas à melhoria dos indicadores educacionais desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado da Educação.

Esclarece a Mensagem Governamental, que os recursos recebi-
dos pelas escolas, que podem chegar até R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais), deverão ser utilizados em ações que visem à melhoria dos resul-
tados de aprendizagem de seus estudantes. Também serão beneficiadas 
com contribuições financeiras as escolas públicas que obtiverem os me-
nores resultados nas avaliações do SEAMA, as quais deverão cumprir 
Plano de Melhoria dos Resultados de Aprendizagem.

Ademais, as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias do Governo do Estado, com recur-
sos do Tesouro Estadual ou de operações de crédito, recursos captados 
junto ao Governo Federal, recursos oriundos de Emendas Parlamenta-
res e de parcerias com a iniciativa privada.

Agora, a propositura de Lei está sob análise desta Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade 
de relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea 
“c”, que compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito finan-
ceiro da proposição.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e 
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei é 
o meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância 
e interesse público.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve prosperar 
em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão Técnica Per-
manente, visto que o benefício, ora proposto, Prêmio “Escola Digna”, 
visa valorizar a Gestão Educacional com foco na melhoria da aprendi-
zagem dos estudantes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 319/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência 
e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamen-
tária da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza-

ção e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
319/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 07 de julho de 2021.    
                                                              
Presidente: Deputado Roberto Costa                               
Relator: Deputado Roberto Costa
                                                     
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                            ______________________________
Deputado Ariston                                                ______________________________
Deputado Ricardo Rios                                       ______________________________
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-

ÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 012 / 2021
RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 027, de 15 de abril 

de 2021, submete à consideração da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição Estadual (art. 
136, §2º), o Projeto de Lei nº 215/2021, que Dispõe sobre as Diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022, e dá outras 
providências.

Esclarece a Mensagem Governamental acima mencionada, que, 
a presente propositura tem como diretrizes o compromisso de manter e 
ampliar a realização de importantes investimentos no Estado, o respon-
sável cumprimento das obrigações de pagamentos da dívida, do custeio 
da máquina pública, bem como dos salários dos servidores públicos 
ativos e dos proventos dos inativos, e reflete também os anseios de parte 
da população maranhense que se disponibilizou a participar de consul-
tas públicas conduzidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento - SEPLAN e pela Secretaria de Estado dos Direitos Huma-
nos e Participação Popular - SEDIHPOP.

O referido Projeto de Lei segue o disposto na Constituição Es-
tadual, no art. 136, §2º, que dispõe que “a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de apli-
cação das agências financeiras oficiais de fomento”. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa o 
elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA, e o 
planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade, nos ter-
mos do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as ações, 
geralmente extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução no 
exercício subsequente, incluindo as despesas de capital; orientar a ela-
boração da proposta de lei orçamentária anual; dispor sobre as altera-
ções na legislação tributária; bem como estabelecer a política de apli-
cação das agências financeiras oficiais de fomento, quando for o caso.

Além das finalidades acima citadas, a LDO estabelece o montan-
te das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público. Também autoriza, explicitamente, a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações insti-
tuídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas 
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) – Lei Complementar                        nº 101, de 4 de maio de 
2000 – na Seção II do Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituí-
rem instrumento normativo de variada gama de temas, dentre os quais, 
o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e formas de limitação 
de empenho, o estabelecimento de metas fiscais, a programação finan-
ceira e a destinação de recursos a entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando 
um conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira, 
fiscalização financeira e outras que tais, em situações não atendidas 
pela Lei n° 4.320, de 17/03/1964, em face da superveniência das regras 
instituídas pela Constituição de 1988, e tendo em vista a não aprovação, 
pelo Congresso Nacional, da legislação complementar prevista no § 
9º do art. 165 da Carta Magna.  A Emenda Constitucional nº 86/2015 
incluiu o inciso III:

Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de pro-
cedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações 
de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 
166.  

Nesse contexto, este parecer visa a uma avaliação do Projeto de 
Lei das Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da proposta orça-

mentária para o exercício de 2022, tomando como base as normas cons-
titucionais em vigor, inclusive a Lei Complementar nº 101/00 (também 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e destacando 
as eventuais alterações em relação aos exercícios anteriores.    

I. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA ESTADUAL

Compete à LDO eleger as Metas e Prioridades da Administração 
Pública para o exercício financeiro subsequente. 

 Especificamente, uma das funções mais generalistas da LDO é 
servir de indicador de quais das mais diversas ações apresentadas no 
PPA serão executadas com prioridade logo no exercício seguinte. Assim 
temos que, se, por exemplo, o governo instituir uma ação que preveja ao 
longo de quatro anos reduzir o déficit habitacional com a construção de 
10 mil moradias, na LDO de cada ano deverá indicar quantas habitações 
daquelas 10 mil programadas, serão executadas no ano seguinte.

Vale ressaltar, que a propositura de Lei no seu Anexo III, descre-
ve as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, em 
conformidade com o que determina o art. 9º, §2º, da Lei Complementar 
Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No tocante as metas fiscais, o PLDO 2022 orienta que a elabora-
ção da Lei de Orçamento para o exercício 2022 deve ser feito no sentido 
da obtenção da meta de resultado primário estabelecida no anexo de 
metas fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as metas serem 
ajustadas até o montante estabelecido no programa de ajuste fiscal – 
PAF a ser estabelecido com o governo federal. As alterações nas metas 
também podem advir de alterações da conjuntura nacional e estadual e 
dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas 
e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos de 2021 e 
de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros.

Dentre as principais metas estabelecidas na LRF, destaca-se as 
metas fiscais que estabelecem as projeções de receitas e despesas e o 
resultado primário e nominal.

As metas fiscais previstas na LRF e estabelecidas na LDO reves-
tem-se na economia que o governo deve fazer para pagar a dívida públi-
ca evitando que ela cresça. Os governos calibram a economia prevista 
de acordo com o que desejam para a dívida: para que ela caia, é preciso 
economizar mais.

II. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇA-
MENTOS DO ESTADO

Neste capítulo, o PLDO 2022 aborda questões de ordem técnica 
instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada quan-
do da elaboração do projeto de lei de orçamento anual. 

Merece destaque o art. 13 do PLDO/2021, o qual manteve, 
em relação ao ano anterior, o valor da Reserva de Contingência em 
2,5%, no mínimo, da Receita Corrente Líquida do exercício ante-
rior.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação 
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vincula-
ção a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de can-
celamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício.

A Reserva de Contingência é a fonte de recursos para as 
emendas parlamentares, senão vejamos:

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária enviado à Assembleia 
Legislativa, a dotação para a Reserva de Contingência, equivalerá a, no 
mínimo, até 2,5% (dois e meio por cento) da Receita Corrente Líquida 
do exercício anterior.

Parágrafo único. A dotação orçamentária de que trata o caput 
deste artigo poderá ser utilizada conforme o disposto na alínea “b”, 
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
para abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria Intermi-
nisterial nº 163, de 4 de maio de 2001, bem como para cobertura das 
emendas parlamentares.

Cabe destacar que foi aprovada, em dezembro de 2020, a PEC nº 
006/2020 que cria as emendas parlamentares impositivas individuais no 
Estado do Maranhão, que já passou a valer na execução do Orçamento 
de 2021.

Outro destaque é o art. 14, incluído na LDO de 2016 e mantida 
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nos anos seguintes, que diz:

Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboração e 
execução dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estru-
tura organizacional do Estado, bem como, na classificação orçamentária 
da receita e da despesa, por alterações na Legislação Federal.

Além disso, assim como as Leis de Diretrizes Orçamentárias dos 
anos anteriores, o presente PLDO/2022 foi omisso ao tratar do encami-
nhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em até 30 
(trinta) dias, após o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária de 
2022, os demonstrativos relacionados a seguir:

I – demonstrativo da programação orçamentária relativa às ope-
rações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social;

II – a despesa total com pessoal e encargos sociais, por Poder e 
órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na Lei Orçamentária de 
2020 e a programada para 2021, com a indicação da representatividade 
percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal 
como definida na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III – estimativa do resultado da previdência social dos funcioná-
rios, especificando receitas e despesas mensais do exercício, as despesas 
com pessoal e encargos sociais por órgão, concursos públicos a serem 
realizados, reestruturação de carreiras, reajustes gerais e específicos;

IV – estimativa das despesas com amortização e encargos da dí-
vida pública estadual interna e externa;

V – demonstrativo da receita por fonte;
VI – demonstrativo da receita corrente líquida prevista na pro-

posta orçamentária;
VII – os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos grupos 

de despesa “juros e encargos” e “amortização” da dívida interna e exter-
na, realizados nos últimos três anos, a despesa fixada na Lei Orçamen-
tária de 2020 e o programado para 2021;

VIII – demonstrativo da Reserva de Contingência e das Transfe-
rências Constitucionais para os municípios;

IX – demonstrativos dos recursos para aplicação na manutenção 
do desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 220 e no pa-
rágrafo único do art. 272 da Constituição do Estado, no art. 212 da 
Constituição federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias;

X – as receitas provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
XI – o Orçamento de Investimento, indicando, por projeto, as 

fontes de financiamento, distinguindo os recursos originários das em-
presas e do Tesouro Estadual.

Tais omissões resultarão na impossibilidade de se obter análise 
mais aprofundada sobre o Projeto de Lei de Orçamento 2022 quando do 
seu encaminhamento a esta Assembleia Legislativa.         

       
III. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECU-

ÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES
A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das diretrizes 

para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao exercício 
de 2022 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO/2022, é disposto o limite da programação 
orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Públi-
co, e da Defensoria Pública para o exercício 2022.  Dispõe o artigo que 
tais órgãos terão, como limite para outras despesas correntes em 2022, 
o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano de 2021, 
corrigida pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE, para o período de julho de 2020 a junho de 2021.

Destaca-se que não se incluem nesta limitação, despesas com o 
pagamento de precatórios e de capital destinadas a obras, como se veri-
fica no parágrafo único do artigo em questão:

Parágrafo único. No cálculo do limite a que se refere o caput 
deste artigo serão excluídas as dotações destinadas ao pagamento de 
precatórios e despesas de capital destinadas a obras.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos de-
mais poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes, acar-

reta um engessamento da ampliação das ações e políticas públicas de-
senvolvidas por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais 
instituições tem como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto 
efetivamente realizado no exercício anterior.

À guisa de exemplo, o orçamento total fixado para Assembleia 
Legislativa para 2018 é de R$ 383.379.000,00. Durante o exercício de 
2018 pode ser que haja alguma suplementação orçamentária em favor 
da Assembleia e o valor final executado no final do ano seja superior ao 
fixado na Lei de Orçamento. 

Contudo ao se delimitar os parâmetros para elaboração dos or-
çamentos da Assembleia para 2020, deve-se considerar o valor ini-
cialmente fixado de R$ 430.878.000,00 independentemente de o valor 
executado ter sido muito superior ou de ter havido a criação de novos 
serviços ou instalações.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados, perce-
be-se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o aumen-
to das ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e o cres-
cimento nominal de suas dotações orçamentárias dentro do orçamento 
geral do Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2020 ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes 
do Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no 
exercício anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art. 22. Os Poderes Executivo, Legislativo, compreendendo o 
Tribunal de Contas do Estado e Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública terão, como limites das despesas correntes desti-
nadas ao custeio de funcionamento e de manutenção, o conjunto das 
dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2019, acrescidos dos valores 
dos créditos adicionais referentes às despesas da mesma espécie e de 
caráter continuado autorizados até 30 de julho de 2019, podendo ser 
corrigidas para preços de 2020 até o limite dos parâmetros macroeco-
nômicos projetados para 2020, conforme o anexo I – Anexo de Metas 
Fiscais desta Lei. 

§ 1º Aos limites estabelecidos no caput deste artigo poderão 
ser acrescidas as despesas de manutenção e funcionamento de novos 
serviços e instalações cuja aquisição ou implantação esteja prevista para 
os exercícios de 2019 e 2020.

3.1 Do Orçamento Participativo
O PLDO traz a obrigatoriedade da aplicação do Orçamento Par-

ticipativo efetivado por meio de audiências públicas no seu §2º, art. 16, 
senão vejamos:

O Estado deverá incentivar a participação popular e realização de 
consultas públicas e audiências públicas, durante os processos de elabo-
ração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária de 2022, respeitadas 
as medidas sanitárias.

O Governo do Estado vem, desde 2015 aplicando o Orçamento 
Participativo da Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. 

O Orçamento Participativo é coordenado pela Secretaria de Es-
tado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) e pela 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Utili-
zou-se a divisão territorial elaborada pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, e o Estado do Maranhão foi dividido em 15 territórios, 
são eles: Cocais, Cerrado Amazônico, Baixada Ocidental, Centro Ma-
ranhense, Vale do Mearim, Alto Turi Gurupi, Cerrado Sul, Médio Mea-
rim, Baixo Parnaíba, Vale do Pindaré, Sertão do Maranhão, Campos e 
Lagos, Vale do Itapecuru, Lençóis Munim, Metropolitana.

A forma de participar do OP é por meio das Escutas Territoriais, 
que são reuniões presenciais organizadas para levantar contribuições e 
propostas da população a fim de subsidiar a elaboração da LOA. Nelas 
as pessoas são consultadas acerca das principais demandas da região, 
de modo que as ações a serem desenvolvidas em cada território sejam 
deliberadas pela própria população local. 

3.2 Das Operações de Crédito Externas
O PLDO 2022 traz limitações temporais para a contratação de 

operações de crédito externa explicitadas em seu art. 20:
As dotações relativas às operações de crédito externas somente 

poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2022 se con-
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tratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 30 de 
junho de 2022.

Aqui houve uma alteração em relação aos anos anteriores, ou 
um equívoco, explica-se:

Até 2019 (PLDO/2020), previa-se que tais operações de crédito 
externas precisavam se contratadas ou encaminhadas até junho do ano 
corrente – ano em que tramita o projeto de lei:

Art. 20. As dotações relativas às operações de crédito externas 
somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2020 
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal até 28 
de junho de 2019.

3.3 Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas 
Físicas

A seção III, do Capítulo III do PLDO/2022 trata da destinação de 
recursos ao setor privado e a pessoas físicas.

Em seu art. 24, inciso I, exige que para o recebimento de sub-
venções do governo, a entidade privada sem fins lucrativos deve prestar 
atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assis-
tência social, saúde ou educação e que tenham o reconhecimento de 
Utilidade Pública Estadual ou Municipal.

Ocorre que houve inovação na legislação quanto ao tema. Com 
a Lei nº 13.019/2014 surge o Novo Marco Regulatório das Orga-
nizações da Sociedade Civil. O Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC) é uma agenda política ampla que tem o 
objetivo de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado 
às Organizações da Sociedade Civil e suas relações de parceria com o 
Estado.

De acordo com o referido normativo, não há a necessidade de 
reconhecimento de utilidade pública das entidades, senão vejamos:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de coopera-
ção.   

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doado-
res ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, partici-
pações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva;           

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações 
de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 
de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 
social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas 
a fins exclusivamente religiosos;             

O que existe são termos de colaboração, em termos de fomen-
to ou em acordos de cooperação entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil. O PLDO continua repetindo o que pre-
via nos anos anteriores sem atentar para o novo Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil.

3.4 Dos Créditos Adicionais
O PLDO 2022 aborda o funcionamento dos créditos adicionais. 

Quanto aos Créditos Especiais, há a necessidade de sua abertura ser fei-
ta por lei específica, como se pode verificar no art. 34, transcrito abaixo:

Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais mensa-

gem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito proposto.
Em relação ao Crédito Suplementar, afirma que a previsão para 

a sua abertura já está inclusa na LOA. Mas, quando “tratar de anulação 
de dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a reper-
cussão decorrente da não execução da ação anulada parcial ou total” 
(art. 39, PLDO 2022).

Já a reabertura do Crédito Especial e Extraordinário deverá ser 
efetivada “mediante ato do Governador do Estado até 22 de abril de 
2022”. (Art. 40, PLDO 2022).

3.5 Inclusão de novos projetos na Lei Orçamentária
Segundo o art. 43 do PLDO 2022, poderá ser aberto crédito su-

plementar para incluir na LOA/2022 programas e ações constantes no 
PPA 2020-2023, que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2022.

Ou seja, mesmo que um programa ou ação não conste da 
LOA, se ele constar no PPA, pode ser inserido na LOA mediante 
abertura de crédito suplementar.

3.6 Execução Provisória – Ante vigência do Orçamento
O PLDO 2022 permite que a programação constante do Projeto 

de Orçamento de 2022 seja executada “provisoriamente”, se não houver 
sanção do governador até 31/12/2021.

O PLDO permite a execução provisória da totalidade das progra-
mações do Projeto de Lei Orçamentária de 2022, nos seguintes termos:

- despesas que podem ser executadas sem observância de par-
celamento cronológico (“execução provisória integral”), como as de-
correntes de obrigações constitucionais e legais; projeto ou atividade 
financiada com doações; projeto ou atividade financiada com recursos 
de operações de crédito externa; prevenção a desastres; pagamento de 
bolsa de estudo.

- as demais despesas ficam submetidas ao limite de execução de 
1/12 avos ao mês, até que ocorra a sanção do Orçamento (“execução 
duodecimal”).

3.7 Da Limitação de Empenho
O PLDO 2022, seguindo o que prescreve a Lei de Responsabili-

dade Fiscal traz a previsão de como proceder em caso de frustração da 
receita prevista por meio da limitação dos empenhos.

Segundo o art. 9º da LRF:
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes ne-
cessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movi-
mentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.

Seguindo o mesmo raciocínio, o PLDO prevê, em seu art. 46, 
§1º, que caso ocorra a receita não siga o planejado, “o Poder Executi-
vo comunicará aos demais Poderes, Ministério Público e à Defensoria 
Pública do Estado o montante que caberá a cada um na limitação do 
empenho e da movimentação financeira, acompanhado da memória de 
cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato”.

Serão excluídas dessa limitação as seguintes despesas:
I - Que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado 

integrantes do Anexo III desta Lei;
II- Classificadas com o identificador de resultado primário 3;
III- Custeadas com recursos de doações, convênios e parcerias;
IV- Ações de combate à fome e à pobreza.

IV. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da LDO e 
trata, principalmente, do atendimento ao disposto no art. 169 da CF, 
complementado pela LC nº 101/2000 (LRF), que estabelece limites 
para a Despesa com Pessoal e Encargos como um percentual da Receita 
Corrente Líquida, e impõe condições para a concessão de aumentos de 
remuneração, a criação de cargos e a contratação de pessoal, dentre 
outros atos que produzam impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o artigo 169 da CF, o seu parágrafo primeiro estabelece 
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que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 
a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, ” só 
poderão ser feitas “se houver autorização específica na LDO”.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à determina-
ção constitucional, quais sejam os artigos 48, 49 e 50.

4.1 Parâmetro para elaboração das propostas relativo à pes-
soal e encargos

Segundo o art. 48 do PLDO, o parâmetro para elaboração das 
propostas orçamentárias para 2022 é a folha de pagamento vigente em 
maio de 2021.

Art. 48. Os Poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
do Estado terão como parâmetros para elaboração de suas propostas 
orçamentárias de 2022, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa 
com a folha de pagamento vigente em maio de 2021, compatibilizada 
com os eventuais acréscimos legais, respeitados os limites impostos pe-
los arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

4.2 Data limite para aumento salarial
Destaca-se no PLDO/2022 o § 1º do art. 50, estabelecendo que 

qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete au-
mento de despesa com pessoal no exercício 2019, somente será admi-
tida se o respectivo projeto de lei ou medida provisória cuja tramitação 
seja iniciada na Assembleia Legislativa até o dia 13 de setembro de 
2021.

V. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBU-
TÁRIA 

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não 
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas 
em afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei 
sobre matéria tributária que deva ser alterada.

VI. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA 
ESTADUAL

         O artigo 56 procura enfatizar as regras que precisam ser 
obedecidas para se contrair recursos.

Art. 56 – As operações de crédito interno e externo reger-se-ão 
pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro de 2001, e a 
Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado Federal, 
e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar Federal n° 101, de 
04 de maio de 2000.

Este tipo de captação de recurso só é permitido para fazer jus às 
seguintes despesas:

I- Mediante operações e/ou doações, junto a instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas, organismos 
internacionais e órgãos ou entidades governamentais:

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou enti-
dade;

b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Gover-
no do Estado;

c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto;

d) pagamento de precatórios.
II- Mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas sociais;
b) ao ajuste do setor público e redução do endividamento;
c) à renegociação de passivos.
VII. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto à 

elaboração e a execução do orçamento, bem como à programação finan-
ceira do Governo. Merece destaque o estabelecimento de critérios para 
a limitação de empenho, em caso de ameaça ao cumprimento da meta 
de resultado primário, como preceitua o art. 9º da LRF. O PLDO não 
elenca, de forma clara, as despesas que poderão vir a ser contingencia-
das, determinando apenas que não serão objeto de contingenciamen-
to as despesas com obrigação constitucional ou legal de execução 
(Anexo III).

VIII. SOBRE O ANEXO DE METAS FISCAIS

A LRF imprimiu na LDO sua preocupação com o equilíbrio das 
contas públicas, obrigando o Governo a estabelecer um compromisso 
com esta finalidade.

Este compromisso se formaliza, em grande parte, no Anexo de 
Metas Fiscais, onde são fixadas metas relativas a receitas, despesas, re-
sultado primário e nominal, bem como ao montante da dívida pública. 
A LRF determina que o Anexo seja composto por um conjunto de de-
monstrativos, relativos às Metas fixadas, além da memória de cálculo e 
da metodologia que fundamentaram as projeções efetuadas.

Sobre os documentos constantes no Anexo do PLDO/2022, vale 
destacar que a memória de cálculo das projeções realizadas, é pouco 
elucidativa, sem esclarecer, por exemplo, o impacto das variáveis-cha-
ves (inflação) sobre os diversos agregados de receita e despesa.

O Resultado Primário representa a economia efetuada pelo ente 
público 

para pagar juros, encargos e amortização da dívida.
Corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as des-

pesas não financeiras. É considerado um dos melhores indicadores da 
saúde financeira dos entes públicos. A análise do resultado primário de-
monstra, ainda, o quanto o ente público (União, Estados e Municípios) 
depende de recursos de terceiros para a cobertura das suas despesas. É 
um indicador, portanto, de “autossuficiência”. Conforme determina a 
LRF, a meta de Resultado Primário deve ser estabelecida na LDO para 
o exercício correspondente e para os dois seguintes.

O Resultado Nominal apresenta a variação da dívida fiscal líqui-
da em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. Demonstra 
a necessidade ou não de empréstimos do setor público junto a terceiros 
para cobrir as suas despesas. Caso o resultado seja positivo, indica au-
mento do saldo da Dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, 
indica diminuição do saldo da Dívida. Nesse sentido, quanto menor 
(mais negativo) o resultado nominal, melhor do ponto de vista da si-
tuação financeira.

No ano de 2015, a meta de resultado primário do Governo do Es-
tado do Maranhão foi de R$ 0,00, isto é, o Governo não estava obriga-
do a economizar recursos para o pagamento de dívidas, principalmente 
dívidas com a União (mesmo possuindo em estoque de dívida superior 
a R$ 5 bilhões) e obteve um superávit primário de R$ 327,7 milhões, 
considerando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário 
levando-se em consideração as despesas empenhadas o resultado é bem 
inverso, com um déficit primário real de R$ 231,2 milhões. Mas

quando se analisa o Resultado Nominal, a meta prevista era 
negativa em R$ (890.989.566) e o realizado foi positivo em R$ 
1.196.318.430. Neste caso, a dívida que foi prevista para ficar no pa-
tamar de R$ 3.894.643.159,00, passou para R$ 6.443.795.621,00, que 
corresponde em um aumento de 65,45%.

Para 2016 foi previsto um resultado primário negativo de R$ 
361.938.277, e obteve um superávit de R$ 1.107.822.991,01 consi-
derando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário le-
vando-se em consideração as despesas empenhadas o resultado foi um 
superávit de R$ 533.456.547,63. Com relação ao resultado nominal, 
este foi previsto em R$ 371.051.001, e foi realizado o valor negativo 
de R$ 989.506.249. Ambos os resultados são positivos para o Estado, 
pois um resultado primário positivo significa que o governo conseguiu 
economizar para pagar juros, encargos e amortização da dívida; já um 
resultado nominal negativo significa que houve uma redução do saldo 
da dívida. E de fato, houve uma redução da Dívida Consolidada Líquida 
em 2,89%, passando de uma previsão de R$5.616.572.340 para o reali-
zado de R$ 5.454.289.371,28

Em 2017, o resultado primário estimado foi negativo em R$ 
277.089.017 e foi realizado R$ 362.074.812,03 negativo, consideran-
do-se as despesas liquidada, o que mostra uma grande diferença do 
valor previsto. Ao se apurar o resultado primário levando-se em consi-
deração as despesas empenhadas o resultado foi de R$ 968.302.328,95 
negativo, o que mostra uma grande piora na situação prevista. Com 
relação ao resultado nominal, este foi previsto em R$ 1.125.975.334, e 
foi realizado o valor positivo de R$ 33.160.295,70, o que mostra uma 
diminuição no saldo da dívida. A dívida consolidada líquida que foi 
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prevista no montante de R$ 8.772.317.745, finalizou o ano com o valor 
de R$ 5.454.289.371,28.

Para 2018, o resultado primário estimado é negativo em R$ 
318.649.133, e o resultado nominal estimado é positivo em R$ 
1.157.562.959. O que demonstra que o Estado continua sem conse-
guir economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o 
pagamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, como a Re-
ceita Total passou, em 2017, de R$ 15.763.383.792 para, em 2018, 
R$ 17.356.543.862, estima-se que a Dívida Consolidada diminua R$ 
2.301.128.417.

Para 2019, o resultado primário estimado é negativo em R$ 
758.056.197, e o resultado nominal estimado é positivo em R$ 
709.160.485. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir 
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o pa-
gamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, apesar de a Re-
ceita Total passar, em 2018, de R$ 17.356.543.862 para, em 2019, 
R$ 18.345.082.061, estima-se que a Dívida Consolidada aumente R$ 
279.1108,29. Isso se deve, também, ao aumento significativo do valor 
deficitário do Resultado Primário, que foi estimado que passará de R$ 
318.649.133 negativo para R$ 758.056.197 negativo.

Para 2020 o resultado primário é negativo em R$ 450.718.122,00 
e o resultado nominal estimado é negativo em R$ 496.613.435. Tal re-
sultado mostra uma melhora na Dívida Consolidada Líquida, que pas-
sou de R$ 7.262.460.921 em 2019, para R$ 6.765.847.486 em 2020, 
com uma redução de 7,3%.

Para 2021 estima-se que os resultados primário e nominal melho-
rem seus indicadores, reduzindo a dívida consolidada líquida.

A Tabela a seguir traz a evolução das metas previstas a valores 
correntes:

E S P E -
C I F I -
CAÇÃO

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Resul -
t a d o 
Primá-
rio

-361.938.277 -277.089.017 -318.649.133 -758.056.197 -490.885.000 -595.198.915 -382.442.000

Resu l -
t a d o 
N o m i -
nal

371.051.001 1.125.975.334 1.157.562.959 709.160.485 -81.060.086 709.929.607 -707.392.000

Dívida 
Conso-
l i d a d a 
Líquida

5.616.572.340 8.772.317.745 6.983.350.092 7.262.460.921 7.073.983.301 6.730.985.371 4.507.591.784

Há previsão para a redução da dívida em 2022 em comparação 
com os anos anteriores.

A PLDO não apresenta a Metodologia de Cálculo dos Valores 
Constantes (considerando a inflação), como determina o Manual dos 
Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

8.1 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do 
Maranhão (PAF)

O site da Secretaria de Planejamento do Estado disponibiliza ain-
da para consulta, o PAF 2020-2022. O PAF está em sua 18ª Revisão 
(contemplando o período de 2020-2022) e é parte integrante do Contrato 
de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento 
de Dívida nº 002/98 STN/COAFI (Contrato), de 22 de janeiro de 1998, 
firmado com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do 
Senado Federal nº 89/98. O programa dá cumprimento ao disposto nas 
cláusulas décima quarta a décima sétima do referido Contrato.

O presente PLDO prevê possíveis ajustes na LOA 2022 para ser 
compatível com as determinações do PAF:

Art. 5º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentá-
ria de 2022, bem como a execução da respectiva Lei, deverá ser com-
patível com as metas fiscais para o exercício de 2022, constantes do 
Anexo I desta Lei.

Art. 6º O resultado a que se refere o art. 5º desta Lei poderá ser 
ajustado até o montante estabelecido na revisão do Programa de 
Ajuste Fiscal – PAF, referente ao exercício 2022, firmado entre o Go-
verno do Estado do Maranhão e o Ministério da Economia, ou se verifi-
cadas, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, alterações 

da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da 
execução dos orçamentos de 2021 e de modificações na legislação que 
venham a afetar esses parâmetros.

8.2 Evolução do Patrimônio Líquido
De acordo com o inciso III do § 2o do art. 4º da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal – LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve conter, também, a 
demonstração da evolução do Patrimônio Líquido – PL dos últimos três 
exercícios anteriores ao ano de edição da respectiva Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO. 

Com base nesse preceito, e no Manual dos Demonstrativos Fis-
cais da STN, o Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido deve 
trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados, com as causas 
das variações do PL do ente da Federação como, por exemplo, fatos 
que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e passivas 
e outros que contribuam para o aumento ou a diminuição da situação 
líquida patrimonial.

O presente PLDO não segue os ditames apresentados, e traz ape-
nas o quadro da evolução do patrimônio líquido, sem apresentar as cau-
sas que provocaram as variações do PL.

8.3 Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a Alienação 
de Ativos

O inciso III do § 2° do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF, prevê a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos. 

O art. 44 da LRF, afirma que é vedada a aplicação de receita de 
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimô-
nio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destina-
da por lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS. 

A LRF estabeleceu esse artigo objetivando preservar o patrimô-
nio público, de forma a impedir que os valores provenientes da aliena-
ção de bens cubram despesas que deveriam ser suportadas por receitas 
correntes de forma a evitar que haja a dilapidação do patrimônio públi-
co. Todavia, o que se quer é impedir a alienação de bens sem contrapar-
tida de novos investimentos. 

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais, o referido 
demonstrativo deve estar acompanhado de análise dos valores apresen-
tados, de forma a dar maior clareza possível à visualização da situa-
ção descrita, destacando as eventuais variações atípicas e tendências 
de queda ou crescimento dos valores de um exercício financeiro para 
outro. 

O Demonstrativo apresentado no PLDO/2022 não trouxe uma 
análise dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza à visua-
lização da situação descrita. 

De acordo com o demonstrativo, desde 2018, só houve a aliena-
ção de bens móveis, mesmo a LOA prevendo altos valores de alienação 
de bens imóveis.

Ainda de acordo com o demonstrativo, os recursos obtidos com 
a alienação de bens móveis não foram aplicados, de 2018 até 2020, em 
despesas de capital, nem em despesas correntes dos regimes de previ-
dência.

8.4 Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do 
Regime Próprio de Servidores do Estado

O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do Re-
gime Próprio de Servidores do Estado traz uma projeção atuarial para 
os próximos 75 anos. 

Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários eluci-
dativos impede ao analista um maior conhecimento das perspectivas da 
previdência em nosso Estado. 

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, as 
tabelas que compõem este demonstrativo visam atender ao estabelecido 
no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avalia-
ção da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores – RPPS.

O Demonstrativo conterá duas tabelas correspondentes aos de-
monstrativos publicados no RREO (Relatório Resumido da Execução 
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Orçamentária).

A avaliação da situação financeira terá como base os Anexos 4 
do RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicados no último 
bimestre do segundo ao quarto anos anteriores ao ano de referência da 
LDO. O referido demonstrativo encontra-se publicado no site da SE-
PLAN, no item Responsabilidade Fiscal.

A avaliação atuarial será baseada no Anexo 10 do RREO, De-
monstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publica-
do no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de 
referência da LDO. Com relação a este Anexo, ele não foi inserido no 
PLDO/2022 (como ocorreu nos anos anteriores), mas se encontra publi-
cado no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de 
referência da LDO (RREO 6º bimestre de 2020).

Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, os de-
monstrativos deverão estar acompanhados de análise descritiva dos 
parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que pos-
suam maior relevância para o entendimento da situação financeira 
e atuarial do RPPS. Variações atípicas observadas, base de dados uti-
lizada e outros elementos considerados relevantes também deverão ser 
objetos de análise, estabelecendo-se, dessa forma, consistência entre os 
dados utilizados e os valores apresentados.

A PLDO/2022 não trouxe (assim como nos anos anteriores) a 
análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial, o que 
impede uma análise crítica dos demonstrativos apresentados.

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência à situação finan-
ceira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto nas 
metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA. Mas a falta 
da referida análise descritiva dificulta o cumprimento de tal objetivo.

8.4.1 Da Segregação de Massas
A segregação de massas é uma “segunda chance” e será em médio 

prazo inevitável para todos os regimes próprios, em virtude do histórico 
previdenciário nacional. A reforma trazida pela Emenda Constitucional 
nº 20 e pela Lei nº 9.717/98 (Lei federal que norteia os Regimes Pró-
prios de Previdência) introduziram no serviço público o conceito de 
previdência, ou seja, contribuir, aplicar, custear no futuro. São normas 
novas que surtirão o efetivo efeito nos próximos 20 anos, mas que pre-
cisam ser operacionalizadas agora.

Pois bem, a segregação de massas é a separação dos membros do 
regime próprio em dois grupos (os vinculados podem ser divididos em 
mais grupos). Esses grupos serão tratados separados no que concerne à 
gestão financeira e contábil e são divididos em dois planos: O Financei-
ro e o Previdenciário.

O primeiro grupo (Massa 1), que faz parte do Plano Financeiro é 
formado por todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas que 
estavam no regime até a publicação da lei da segregação. Esse plano 
não tem o propósito de acumulação de recursos. É tratado sob o regime 
financeiro de repartição simples, em que as contribuições previdenciá-
rias em um determinado exercício sejam suficientes para o pagamento 
dos benefícios. Grosso modo, as contribuições dos ativos pagam os be-
nefícios dos inativos. Eventual insuficiência financeira de recursos é 
responsabilidade do Tesouro. É uma massa em extinção. A insuficiência 
financeira é inevitável, pois os aposentados dessa massa aumentam e os 
ativos diminuem.

O segundo grupo (Massa 2), que faz parte do Plano Previdenciá-
rio é formado por todos os servidores ativos admitidos após a publica-
ção da lei, suas aposentadorias e pensões. É gerenciado sob a égide do 
regime financeiro de capitalização, com propósito de acumulação de 
recursos, que aplicados no mercado financeiro ao longo do tempo se-
jam suficientes para formação de reserva que garantirá a cobertura dos 
compromissos futuros dos benefícios.

As duas massas de segurados são tratadas isoladamente, contas 
bancárias separadas, contabilidade própria para cada grupo e individua-
lizadas quanto ao cadastro e escrituração, além dos recursos financeiros 
serem administrados separadamente pelo IPREV.

É VEDADA qualquer espécie de transferência de segurados, 
recursos e obrigações entre as massas, bem como a previsão ou 

destinação de recursos de um Plano para o financiamento dos benefícios 
e despesas administrativas do outro.

8.5 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª-  STN, o 

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos 
para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim de 
dar maior consistência aos valores apresentados. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:
     Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá es-
tar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:       

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, prove-
niente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majora-
ção ou criação de tributo ou contribuição.

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de-
correr da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício só 
entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.

O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previs-
tas renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia (anis-
tia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/
beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de 
referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e as medidas de 
compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias 
de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor avaliação do 
seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da 
LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. 

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

TRIBUTO  MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO
Ano de 

Referência Ano + 1 Ano +2 Compensação

TOTAL

No PLDO/2018 foi omisso em 2 colunas. Ele não trouxe a coluna 
Setores/Programas/Beneficiário, e nem a coluna Compensação, que são 
dois itens essenciais para aferir o impacto da referida renúncia.  
A partir do PLDO/2019 essa omissão foi corrigida.

A coluna SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO identifica 
os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos com as re-
núncias de receita. E a COMPENSAÇÃO elenca as medidas a serem 
tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.

A COMPENSAÇÂO prevista para todos os casos de renúncia de 
receita foram:

A Lei nº 10.329/2015 majorou a alíquota de 17% par 18%, acres-
centou produtos no FUMACOP e majorou todas as taxas e emolumen-
tos do Estado.

A Lei nº 10.542/2016 majorou alíquotas de Combustíveis, e elé-
trica e telecom. Essas medidas mais a modernização da A.T. compen-
sarão a renúncia.

A Lei nº 10.956/2018 majorou a alíquota da gasolina, cerveja e 
refrigerantes e inclui o óleo diesel e outros produtos no FUMACOP.

Lei nº 11.184/2019, que majorou multas sobre infrações tributá-
rias e criou novas penalidades para o mesmo objeto.

8.6 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Ca-
ráter Continuado

De acordo com  o Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª – STN, 
o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4°, § 2°, inciso V, 
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da LRF, e será acompanhado de análise técnica demonstrando a forma 
pela qual os valores apresentados foram obtidos, embasados por dados, 
tais como indicadores de atividade econômica, atividades desenvolvi-
das pela Administração Pública, que foram direcionados e geraram os 
resultados apresentados, e outros que contribuam para dar consistência 
ao referido demonstrativo. 

O Demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas 
obrigatórias de caráter continuado (DOCC) para o exercício a que se 
refere a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão (aumento 
permanente de receita e redução permanente de despesa). O objetivo do 
Demonstrativo é dar transparência às novas DOCC previstas, se estão 
cobertas por aumento permanente de receita e redução permanente de 
despesa, para avaliação do impacto nas metas fiscais estabelecidas pelo 
ente além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante 
das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado concedidas.

O PLDO/2022 só trouxe a tabela, sem apresentar a forma pela 
qual os valores foram obtidos, não permitindo assim, uma real avalia-
ção do impacto da expansão das despesas obrigatórias. O demonstrativo 
deveria vir acompanhado por uma nota, como por exemplo:

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obri-
gatórias de Caráter Continuado – DOCC, é prevista a redução perma-
nente de despesas por meio da racionalização da utilização dos recursos 
humanos. O valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita 
foi gerado a partir da elevação da alíquota do ICMS do Estado a que 
pertence o Município de Cruz Alta-AC e, também, pela instituição da 
Contribuição de Iluminação Pública, prevista no art. 149-A, da Cons-
tituição Federal.

Por fim, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2021, de um modo geral, segue os ditames cons-
titucionais e dá uma atenção especial às determinações da LRF.

Além da LRF, serviu como base da análise o Manual dos De-
monstrativos Fiscais aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, em sua 8ª edição, elaborado pela Secretaria do Tesouro Na-
cional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de 
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação.

De acordo com o referido Manual, foram verificadas algumas 
omissões de informações no PLDO/2022 que dificultam a realização de 
uma efetiva avaliação das metas do Estado para o ano de 2022. 

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 215/2021 – LDO, com destinação constitucional es-
pecífica e conteúdo material próprio, que, definido pelo art. 165, § 2º, 
da CF/88, bem como boa técnica legislativa e orçamentária, na forma 
do texto original.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza-

ção e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 215/2021, 
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 07 de julho de 2021.

Presidente: Deputado Roberto Costa                               
Relator: Deputado Roberto Costa
                                                     
Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                            ______________________________
Deputado Ariston                                                ______________________________
Deputado Ricardo Rios                                       ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

______________________________

P O R T A R I A    Nº. 447/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 1756/2021-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servi-
dor DANIELSON VIANA PEREIRA, Assessor Parlamentar Adjunto, 
matrícula nº 1392364 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) com aplicação em despesas diversas conforme Requisição de 
Adiantamento nº RA0003/2021-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei 
nº 4.320/64 e  da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento 
de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, Su-
bação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANU-
TENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06 de julho de 
2021.

       
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

P O R T A R I A   Nº 453/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do   Regimento Interno e tendo em vista o que consta Processo 
nº 2287/2020-ALEMA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 
LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula nº 
1618263, ambos lotados na Diretoria de Comunicação Social, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato 
nº 027/2021-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão e a Empresa EFES COMÉRCIO E  SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA EIRELE, inscrita no CNPJ nº  10.434.081/0001.91, 
que tem como objeto aquisição de equipamentos de informática (Es-
tação de Trabalho) juntamente com o fornecimento de licença de uma 
Solução para edição, visualização e gestão de vídeos produzidos nos 
estúdios da TV Assembleia, em decorrência do Processo Administrati-
vo nº 2287/2020-ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE  DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06 de julho  de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente




